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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

I.1.1 Gagasan Awal  

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang paling populer di 

dunia. Jumlah penggemar sepakbola di seluruh dunia mencapai 3,5 miliar 

orang. Olahraga sepakbola sendiri dimainkan oleh 2 tim dengan masing-

masing tim terdiri dari 11 pemain. Tujuan permainan sepakbola adalah 

memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Dalam 

perkembangannya, sepakbola tidak hanya sekedar permainan tetapi sudah 

jauh berkembang menjadi suatu industri.  

Di Eropa industri sepakbola berkembang dengan pesat terutama 

terjadi di sepakbola Inggris. Klub sepakbola inggris rata-rata memiliki 

stadion pribadi sebagai tempat bertanding dan berlatih. Tak hanya itu, 

keberadaan stadion juga sangat mendukung finansial dari klub. Di mana 

dengan adanya stadion yang baik, bersih dan aman akan menarik lebih 

banyak minat penonton untuk hadir di stadion. Dengan hadirnya banyak 

penonton ke stadion secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi 

klub. Dengan banyak dukungan pemain akan lebih bersemangat dalam 

menjalani pertandingan, selain itu, penjualan tiket juga akan membantu 

finansial klub sehingga klub dapat mengelola dirinya dengan baik. Selain 

itu, di industri sepakbola modern, stadion tidak hanya digunakan sebagai 

sarana bertanding tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal untuk
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 menunjang keuangan klub. Beberapa klub di liga Inggris bahkan 

mengadakan tur stadion yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Dengan 

kondisi stadion yang baik dan mendukung peningkatan prestasi pemain 

maka pihak penyiaran juga akan tertarik untuk meliput pertandingan klub 

PSIS Semarang bahkan kegiatan dari klub PSIS Semarang sehingga akan 

mendapatkan tambahan pendapatan dari hak siar televisi. Selain itu, 

dengan adanya stadion pribadi akan lebih meningkatkan prestasi klub yaitu 

dengan adanya sarana pembinaan pemain usia muda.  

Di Indonesia sendiri belum ada klub sepakbola yang memiliki stadion 

pribadi, tetapi wacana tentang pembangunan stadion pribadi sudah mulai 

ada dari beberapa klub seperti Persib Bandung, Arema Malang, dan Persija 

Jakarta tetapi hingga sekarang belum terealisasikan. Stadion yang saat ini 

dipakai oleh klub sepakbola indonesia adalah stadion sewa yang 

merupakan milik dari pemerintah daerah setempat. Dengan sistem sewa, 

manajemen klub kurang bisa mengembangkan pendapatan yang 

seharusnya dapat dihasikan dari stadion itu sendiri.  

Dibandingkan daerah lain, Semarang sebagai ibukota provinsi 

sedikit tertinggal dari segi stadion. Di mana stadion yang ada yaitu stadion 

Jatidiri tidak memenuhi syarat untuk melakukan pertandingan Internasional. 

Sementara daerah-daerah lain sudah mulai ada stadion taraf Internasional 

seperti di Solo terdapat stadion Manahan yang biasa digunakan untuk 

pertandingan Tim Nasional Indonesia, Bandung dengan stadion Gedebage 

dan lainnya.  
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Walaupun saat ini stadion Jatidiri sedang direnovasi, tetapi lokasi 

dari stadion Jatidiri dianggap kurang strategis karena aksesnya yang sulit. 

Rencana desain yang akan dibuat merupakan stadion pribadi untuk klub 

PSIS Semarang dengan tempat yang lebih strategis sehingga mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Rencana ini juga melihat tingginya minat 

masyarakat sepakbola kota Semarang untuk datang ke stadion. Terbukti 

saat klub PSIS Semarang bermain pada liga utama Indonesia, jumlah 

penonton selalu penuh bahkan kapasitas stadion yang ada tidak mencukupi 

hingga sering penonton melihat dari pinggir lapangan. Selain itu, 

pengadaan stadion pribadi PSIS Semarang ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan prestasi klub sehingga PSIS Semarang dapat kembali 

menjadi klub yang mampu bersaing pada taraf nasional bahkan 

internasional.  

Dari segi fungsi, stadion ini akan lebih lebih lengkap dari stadion 

yang sudah ada di Semarang. Di mana akan ada fasilitas lapangan latihan, 

pusat kebugaran pemain, pengembangan pemain usia dini. Selain itu, juga 

akan tersedia fasiiltas yang akan mendukung pendapatan finansial klub 

seperti tur stadion, toko-toko penjualan cindera mata klub, toko-toko 

penjualan oleh-oleh Semarang, dan restaurant. Saat stadion tidak 

digunakan, stadion juga dapat disewakan untuk fungsi lain. Hal itu dilakukan 

untuk tetap menghidupkan perekonomian di lingkungan stadion dan 

lingkungan sekitar. Selain itu, sistem penjualan tiket akan dilakukan secara 

online untuk meminimalisir adanya calo.  
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Fungsi utama adalah menyelenggarakan pertandingan sepakbola 

untuk klub PSIS Semarang yang dapat menampung 40.000 penonton 

sehingga dapat menyelenggarakan pertandingan Internasional. Dengan 

demikian, kota Semarang dapat menyelenggarakan pertandingan 

internasional Tim Nasional Indonesia dan akan meningkatkan pendapatan 

karena kunjungan dari suporter luar daerah dan tim negara lain.  

Wacana yang akhir-akhir ini berkembang merupakan program 

Pemerintah Kota Semarang yang akan membangun suatu kawasan sport 

center di Kecamatan Mijen (Tribun Jateng, 11 April 2016). Dengan 

memanfaatkan momen ini pembangunan stadion pribadi bertaraf 

internasional milik klub PSIS Semarang dianggap sesuai dengan program 

pemerintah yang akan di jalankan tersebut.  

I.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

I.1.2.1 Kepentingan Mendesak 

PSIS Semarang beberapa tahun belakangan ini mengalami 

kemunduran prestasi di mana sekarang hanya bermain di kompetisi kasta 

kedua liga Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan minimnya dana dari 

manajemen sehingga berimbas pada menurunnya prestasi klub. Selama ini 

manajemen hanya mengandalkan dana dari penjualan tiket. Hal ini 

disebabkan karena di stadion jatidiri yang ada saat in tidak ada fasilitas lain 

yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah pendapatan untuk klub. Tidak 

baiknya sistem pengembangan pemain usia muda juga menjadi salah satu 

faktor. Padahal pada masa klub sepakbola mendapat dana dari APBD, 
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PSIS Semarang menjadi klub yang berprestasi dengan sekali menjadi juara 

dan beberapa kali menjadi finalis.  

I.1.2.2 Kebutuhan 

Selama ini klub PSIS Semarang menggunakan Stadion Jatidiri 

sebagai tempat bertanding. Stadion Jatidiri merupakan stadion milik 

pemerintah provinsi Jawa Tengah sehingga klub PSIS Semarang harus 

menyewa. Letak Stadion Jatidiri sendiri dianggap kurang strategis karena 

tidak dilalui oleh angkutan umum apapun serta jauh dari transportasi umum 

lainnnya seperti bandara, stasiun, terminal, sehingga aksesibilitasnya sulit 

untuk dicapai. Selain itu, perkembangan pembangunan fasilitas stadion di 

daerah lain juga perlu diperhatikan di mana Semarang menjadi salah satu 

kota yang tertinggal padahal Semarang merupakan ibukota provinsi.  

I.1.2.3 Keterkaitan 

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang paling populer di 

Dunia. Jumlah penggemar sepakbola di seluruh dunia mencapai 3,5 miliar 

orang. Perkembangan industri sepakbola di negara lain sudah sangat pesat 

tetapi di Indonesia sangat tertinggal jauh. Dengan adanya gagasan tentang 

pembangunan stadion sepakbola pribadi lub PSIS Semarang ini diharapkan 

Indonesia pada umumnya dapat mengejar ketertinggalan itu. 

I.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Pembahasan 

I.2.1 Tujuan 

1. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh judul Tugas Akhir 

yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 
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perencanaan dan perancangan Stadion Sepakbola Internasional Klub 

PSIS Semarang 

2. Mengkaji aspek-aspek, faktor, dan segala hal yang mempengaruhi 

dalam perancangan stadion sepakbola internasional klub PSIS 

Semarang agar dapat menciptakan bangunan yang inovatif 

berdasarkan kaedah arsitektur 

3. Mengkaji bentuk massa bangunan dan pengolahan fasad yang menarik 

agar dapat menjadi ikon baru Kota Semarang 

4. Mengkaji manfaat yang akan didapatkan untuk klub PSIS Semarang dan 

masyarakat sekitar pada umumnya. 

I.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar sebagai 

suatu landasan perencanaan dan perancangan Stadion Sepakbola 

Internasional Klub PSIS Semarang berdasarkan atas aspek-aspek 

panduan perancangan.  

I.2.3 Manfaat 

Manfaat dan kontribusi akademik dan praktisi terutama di bidang 

arsitektur adalah memberikan wawasan serta pengetahuan tentang 

perencanaan sebuah stadion sepakbola internasional. Memberikan 

gambaran mengenai langkah-langkah pokok proses dasar sebagai suatu 

landasan perencanaan dan perancangan stadion sepakbola internasional.  

Manfaat lain yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh judul 

Tugas Akhir yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 
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perencanaan dan perancangan Stadion Sepakbola Internasional Klub PSIS 

Semarang. Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar 

sebagai suatu landasan perencanaan dan perancangan Stadion sepakbola 

internasional klub PSIS Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan. 

I.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain “Stadion Sepakbola 

Internasional Klub PSIS Semarang” dijelaskan sebagai berikut: 

I.3.1 Deskripsi Proyek 

Deskripsi mengenai Stadion Sepakbola Internasional Klub PSIS 

Semarang ini berisi tentang pembahasan terminologi, spesifikasi proyek 

menyangkut fasilitas yang disediakan, kegiatan, pelaku, persyaratan desain 

dan hal-hal lain yang berpengaruh pada desain, sistem bangunan, dan 

lingkungan. 

I.3.2 Analisa Program Arsitektural 

Analisa ini terdiri dari analisa pendekatan arsitektur seperti studi pola 

kegiatan, kebutuhan ruang, dan persyaratan lainnya. Pendekatan sistem 

bangunan yang membahas tentang sistem struktur, utilitas, dan teknologi 

yang diterapkan, dan analisa konteks lingkungan yang menyangkut analisa 

tapak tentang kondisi existing tapak yang akan digunakan. 
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I.3.3 Program Arsitektur 

Menjelaskan tentang konsep program berkaitan dengan tema 

desain, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor persyaratan 

perancangan, serta program arsitektural. 

I.3.4 Kajian Teori 

Berisi kajian teori tentang teori penekanan desain dan teori 

permasalahan dominan (core issue) berupa uraian interpretasi dan studi 

preseden. 

I.4 Metoda Pembahasan 

I.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data primer serta data sekunder yang berhubungan dengnan proyek yang 

akan dikerjakan 

I.4.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperolah langsung dari 

pengamatan lapangan atau melakukan wawancara. Langkah dalam 

mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

1. Tinjauan langsung ke lokasi yang akan digunakan untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.  

2. Mengamati permasalahan yang ada pada lokasi dan masalah 

yang mungkin ditimbulkan dengan adanya pembangunan ini.  
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3. Mengamati fasilitas-fasilitas yang tersedia serta sarana 

prasarana yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung 

perencanaan atau akan menjadi hambatan.  

4. Mendokumentasikan keadaan lokasi dan lingkungan sekitar.  

5. Mengadakan studi preseden dengan mengunjungi stadion yang 

dianggap sebanding atau relevan dengan proyek yang akan 

dikerjakan.  

6. Wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

dengan perencanaan pembangunan ini.  

I.4.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperolehdari sumber kedua, 

data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dokumern peraturan daerah, dll. 

Langkah dalam mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

1. Mencari literatur mengenai bangunan-bangunan stadion bertaraf 

internasional yang dapat dijadikan sebagai preseden.  

2. Mencari literatur tentang standar-standar arsitektur, perilaku 

manusia, serta tentang struktur dan material bangunan yang 

sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan.  

3. Mencari data-data tentang peraturan daerah yang akan 

mempengaruhi proyek yang akan dikerjakan.  
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I.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode penyusunan dan analisa yang dilakukan dengan cara 

induktif yaitu dengan studi banding antara bangunan yang disurvey yang 

akan digunakan sebagai data primer. Analisa dari beberapa tinjauan 

bangunan sejenis yang dapat memberikan suatu informasi untuk dijadikan 

pertimbangan dalam membuat konsep atau pendekatan yang cocok untuk 

proyek stadion internasional. Dengan melakukan analisa tersebut, akan 

menghasilkan suatu kesimpulan desain di mana data-data dari bangunan 

yang disurvey akan dapat memberikan gambaran tentang konsep-konsep 

dan permasalahan dari suatu desain stadion internasional untuk kemudian 

dapat membuat suatu inovasi baru agar desain yang dibuat lebih baik dari 

yang sudah ada. 

I.4.3 Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman dengan mengumpulkan data-data dari orang 

yang memiliki kepentingan pada proyek ini mengenai sasaran, fakta, 

konsep, dan kebutuhan dengan mempertimbangkan fungsi, bentuk, 

ekonomi danwaktu untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu 

permasalahan pada proyek yang akan dibuat untuk kemudian masalah-

masalah tersebut akan dipecahkan dalam tahap desain.  

I.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Dalam sebuah perancangan arsitektur terdapat tahapan yang harus 

dilalui untuk membuat suatu hasil karya arsitektur yang baik. Hal ini 

dilakukan agar desain yang dihasilkan dapat menjadi desain yang mampu 
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memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan sesuai. Beberapa 

tahapan yang harus dilakukan dalam perancangan arsitektur yaitu: 

I.4.4.1 Penetuan Tema Perancangan  

Penentuan tema perancangan penting dilakukan untuk memberikan 

batasan-batasan pada proyek yang akan dilaksanakan. Selain itu, 

penentuan tema juga memiliki manfaat sebagai pendekatan bangunan 

untuk memberikan makna pada bangunan yang akan dibuat.  

I.4.4.2 Rancangan Skematik 

Merupakan tahapan pengembangan yang menghubungkan antara 

programing yang ada dengan tema desain untuk kemudian menghasilkan 

gagasan konsep pra rancangan berupa konsep spatial/keruangan meliputi 

zoning makro/mikro, vertikal/horisontal dan konsep formal/tata bentuk 

meliputi konfigurasi masa, aspek visual, citra bangunan. Rancangan 

skematik belum dapat diwujudkan menjadi sebuah bangunan karena 

bentuknya yang masih abstrak sehingga membutuhkan penyempurnaan 

pada pengembangan desain.  

I.4.4.3 Pengembangan Desain 

Merupakan tahap penyempurnaan dari rancangan skematik dengan 

menggunakan dimensi-dimensi yang sudah terukur sehingga menjadi suatu 

gambar kerja yang jelas serta dapat dilaksanakan menjadi sebuah 

bangunan. Dalam pengembangan desain akan dihasilkan gambar denah, 

tampak, potongan dan gambar detail untuk mempermudah pelaksanaan.  



12 
 

 
 

I.4.5 Bagan Metoda Perancangan 

 

Bagan  I.1 Bagan metode perancangan arsitektur 
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I.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang kerangka pemikiran awal 

mengenai Landasan Teori dan Program menyangkut tentang latar belakang 

proyek stadion internasional klub PSIS Semarang, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang menggambarkan 

tentang pengertian proyek seperti latar belakang dan sasaran yang akan 

dicapai, tinjauan khusus yang berisi tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain kemudian untuk dapat mengambil suatu 

kesimpulan, anggapan, dan batasan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk 

program yang akan digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan konteks 

lingkungan 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi mengenai uraian mengenai konsep program, 

tujuan perancangan seperti faktor penentu pperancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan membahas tentang program arsitektur 
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seperti program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem 

utilitas. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan/tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, studi 

preseden, dan rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

permasalahan dominan. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, 

skripsi, maupun situs resmi yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Teori dan Program. 

LAMPUIRAN 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan proyek Stadion Internasional 

Klub PSIS Semarang yang digunakan sebagai data pendukung.


