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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

IV.1 Konsep Program 

IV.1.1 Aspek Citra Arsitektur 

IV.1.2 Aspek Fungsi 

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.  

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 akan dapat menyelenggarakan pertandingan 

internasional Tim Nasional Indonesia dan akan meningkatkan pendapatan 

karena kunjungan dari suporter luar daerah dan tim negara lain.  
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IV.1.3 Aspek Teknologi 

Penggunaan teknologi pada bangunan Stadion Sepakbola 

Internasional di Semarang ini mempunyai tujuan agar bangunan dapat 

setara dengan stadion bertaraf internasional lainnya. Teknologi juga 

berguna untuk menunjang fungsi bangunan, yaitu: tiket dengan scan 

barcode yang bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam penjualan 

tiket dan meningkatkan pendapatan dari tiket, LED wall decoration yang 

digunakan untuk memberikan informasi tentang pertandingan serta 

sponsor, rumput gulung yang mempercepat penanaman rumput, rumput 

sintetis yang bertujuan untuk penyesuaian pemain apabila dalam kompetisi 

internasional mendapatkan lapangan yang sama, serta metal detector 

untuk menambah keamanan stadion. 

Selain teknologi yang bertujuan untuk menunjang fungsi utama 

bangunan ada juga pemilihan material yang bertujuan untuk mewujudkan 

citra bangunan dengan tema High Tech yaitu pemasangan Climate-

responsive kinetic façade yang juga mempunyai fungsi merespon iklim. 

IV.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perencanaan 

IV.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan dan perancangan 

Stadion Sepakbola Internasional Klub PSIS Semarang ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan prestasi klub PSIS Semarang sehingga dapat 

menjadi klub yang berprestasi di tingkat nasional maupun 

internasional. 

2. Menjadi ikon baru dan kebanggaan bagi masyarakat kota 

Semarang.  

3. Menciptakan stadion bertaraf internasional sehingga kota 

Semarang akan dapat menyelenggarakan pertandingan 

Internasional.  

4. Menciptakan stadion yang aman, bersih dan nyaman bagi 

penonton sepak bola di kota Semarang.  

5. Meningkatkan pendapatan dan menciptakan kestabilan finansial 

bagi klub PSIS Semarang serta meningkatkan pendapatan 

daerah pada umumnya.  

IV.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Berikut adalah beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses 

perancangan Stadion Sepakbola Internasional di Semarang ini, antara lain: 

1. Faktor Pelaku 

Pelaku pada bangunan sangat mempengaruhi pola sirkulasi dan 

tatanan ruang yang direncanakan. Selain itu perilaku dari pelaku juga 

menjadi faktor penentu yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang diketahui 

bahwa perilaku merusak dan vandalisme marak dilakukan oleh oknum 

suporter yang tidak bertanggung jawab. Sehingga desain dari stadion 
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internasional yang akan dibuat harus dapat mengantisipasi akan kerusakan 

yang mungkin diakibatkan karena kerusuhan.  

2. Faktor aktivitas 

Aktivitas pada bangunan ini dipengaruhi pada jadwal operasional 

bangunan yang direncanakan, selain itu juga pada pengelompokkan 

aktivitas indoor maupun outdoor. 

3. Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan baik dari keadaan tapak, ketersediaan sarana 

dan prasarana, serta fungsi bangunan disekitar tapak. Maka desain yang 

diharapkan dapat berpengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. 

4. Persyaratan desain 

Persyaratan desain seperti ruang-ruang khusus yang perlu 

diperhatikan agar ruang yang tercipta dapat sesuai dengan fungsinya dan 

berfungsi dengan baik. Persyaratan ini diperoleh dari studi literatur dan 

analisis proyek sejenis serta regulasi yang sudah ditentukan. 

5. Kenyamanan, keselamatan dan keamanan 

Pentingnya penerapan sistem keselamatan dan keamanan 

bangunan seperti menyediakan APAR, sprinkle, smoke detector, hydrant 

box, jalur evakuasi, serta jalur mobil pemadam kebakaran. Selain itu 

penyediaan CCTV sebagai sistem keamanan bangunan. 
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6. Faktor regulasi dan standar 

Dalam merancang proyek ini juga perlu dipertimbangkan peraturan 

daerah yang ada seperti KDB, KLB, GSB dan lain sebagainya 

IV.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Dalam perancangan Stadion Sepakbola Internasional di Semarang 

ini terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan, antara lain: 

IV.2.3.1 Persyaratan Arsitektural 

1. Pemilihan lokasi dengan memperhatikan kondisi di sekitar 

2. Perencanaan dan perancangan sirkulasi di dalam bangunan 

3. Perencanaan dan perancangan sirkulasi di luar bangunan 

4. Perletakan masa bangunan dan akses penghubung antar 

bangunan 

5. Persyaratan ruang sesuai dengan fungsi untuk memenuhi 

kenyamanan yang dibutuhkan 

6. Citra arsitektur yang akan ditampilkan pada bangunan 

IV.2.3.2 Persyaratan Sistem Bangunan 

1. Pemilihan struktur bangunan yang sesuai dengan keadaan lokasi 

yang dipilih 

2. Perencanaan material bangunan dengan mempertimbangkan 

fungsi bangunan 

3. Pemililhan struktur bangunan yang sesuai dengan bentuk 

bangunan yang akan didesain 
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4. Memperhitungkan ruang gerak dan aksesibilitas yang aman 

terhadap kapasitas pengunjung yang besar.  

5. Perencanaan fasilitas perlindungan terhadap kebakaran dan 

kejelasan jalur evakuasi serta pintu darurat 

6. Perencanaan sistem utilitas, mekanikal dan elektrikal yang 

sesuai dengan bangunan 

7. Perencanaan sistem drainase untuk lapangan pertandingan 

IV.2.3.3 Persyaratan Lingkungan 

1. Memperhatikan pemilihan tapak yang merupakan daerah yang 

sudah dilengkapi oleh jaringan air, telepon, listrik, sampah, dan 

akses jalan.  

2. Memperbaiki lingkungan tapak dan meminimalkan kerusakan 

yang terjadi dalam pengolahan tapak.  

IV.3 Program Arsitektur 

IV.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kelompok aktivitas pada Stadion Sepakbola Internasional di 

Semarang ini dibagi menjadi yaitu: 

• Kelompok aktivitas kegiatan utama 

• Kelompok aktivitas kegiatan penunjang saat ada pertandingan 

• Kelompok aktivitas kegiatan penunjang saat tidak ada pertandingan 

• Kelompok aktivitas kegiatan pengelola 

• Kelompok aktifitas kegiatan servis 
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Detail kelompok aktivitas dapat dilihat pada tabel III.5, tabel III.6, tabel 

III.7, tabel III.8 dan tabel III.9 

IV.3.2 Program Besaran Ruang 

Berikut adalah hasil dari analisis besaran ruang dikelompokkan 

berdasarkan fasilitas pada tabel IV.1: 

1. Perhitungan luas tapak: 

Tabel. IV.1 Total luas bangunan  

NO FASILITAS LUAS 

1 KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 42.070  m2 

2 
KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 
SAAT ADA PERTANDINGAN 

 36.487  
m2 

3 
KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 
SAAT TIDAK ADA PERTANDINGAN 

 35.219  
m2 

4 KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 715 m2 

5 KELOMPOK KEGIATAN SERVIS  1.668 m2 

TOTAL LUAS BANGUNAN  116.159  m2 

SIRKULASI ANTAR RUANG 30% 34.848 M2 

TOTAL LUAS 151.007 M2 

 

 

Total Luas bangunan  =  151.007 m2 – (lapangan + plaza+ruang  

  pameran outdoor)      

   = 151.007 m2 – (31.875 m2 + 21.600 m2  

   + 3.750 m2) 

  = 93.782 m2 

Total Luas Area Parkir = 120.336 m2 

KDB = 40% 

KLB = 1,2 
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GSB = 26 m 

Direncanakan dalam projek Stadion Internasional di Semarang ini 

untuk ruang- ruang pendukung pertandingan berada dibawah tribun. 

Sedangkan untuk bangunan pengelola klub, pengelola stadion, gedung 

pendidikan, dan  mess merupakan bangunan 3 lantai. Sehingga 

berdasarkan perhitungan luas lantai dasar didapatkan seluas 42.087 m2 

81. Luas lantai dasar = 42.087 m2 

82. Luas lahan terbuka = lahan parkir + plaza + ruang pameran outdoor  

    = 120.630 m2 + 21.600 m2 + 3.750 m2  

    = 145.980 

83. Luas kebutuhan lahan  

= L. Lt dasar + L. Ruang Terbuka +  L. Lapangan 

= 42. 087 m2 + 145. 980 m2 +  31.875 m2 

  = 219.942 m2 

84. Luas Ruang Terbuka Hijau = 20% x luas lahan 

= 20% x 219.942 m2 

 = 43.988,40 m2 

Ketentuan luas RTH berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wiayah) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. 

85. Luas kebutuhan lahan keseluruhan  

= L. Lt dasar + L. Ruang Terbuka +  L. Lapangan + RTH 

= 42. 087 m2 + 145. 980 m2 +  31.875 m2 + 43.988 m2 

= 263.930 m2 
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Sehingga presentase pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut: 

1. Lahan terbangun  = 42.087 m2   (15,94%) 

2. Ruang terbuka   = 145.980 m2 (55,30%) 

3. Lapangan    = 31.875 m2  (12,07%) 

4. Ruang Terbuka Hijau  = 43.988 m2  (16,66%) 
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IV.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Berikut adalah program dalam pemilihan jenis struktur dan enclosure 

ada pada tabel IV.2 

Tabel IV.2 Pemilihan jenis struktur dan enclosure 

Sistem 
Struktur Alternatif Terpilih 

Struktur 
Bawah 

 
 

 Pondasi yang digunakan pada bangunan stadion ini adalah 
pondasi tiang pancang dengan sistem hidrolik. Tiang 
pancang dipilih karena kemudahan pemasangan. 
Pemasangan tiang pancang menggunakan sistem hidrolik 
untuk mengurangi gangguan suara karena dilingkungan 
lokasi stadion terdapat permukiman. 

Struktur 
Tengah 

 

 Struktur tenggah menggunakan struktur rangka yang terdiri 
dari kolom dan balok. Kolom dan balok yang digunakan 
adalah dari bahan beton dengan pertimbangan 
pelaksanaan yang lebih mudah serta lebih tahan terhadap 
api. 

Struktur Atas 
 

 Struktur atas menggunakan sistem struktur space frame 
karena pemasangan lebih mudah dilakukan. Sudah banyak 
bangunan di Indonesia yang menggunakan space frame. 
Spaceframe juga lebih mudah dibentuk sehingga menjadi 
elemen estetis bangunan. 

Sistem 
Enclosure Alternatif Terpilih 

Penutup 
Lantai 

 
 
 

 Jenis penutup lantai yang digunakan adalah floor hardener 
untuk area penonton karena banyaknya pergerakan dan 
kemungkinan kerusakan lebih besar sehingga diantisipasi 
dengan bahan mampu tahan lama. Lantai granit digunakan 
untuk ruang di area VVIP dan VIP, Karpet digunakan pada 
area ruang konferensi pers, Rumput sintetis digunakan 
untuk aksen di ruang museum dan ruang makan, ruang – 
ruang lain menggunakan keramik. 

Penutup 
Dinding 

 

 Penutup dinding utama menggunakan dinding bata merah 
karena membutuhkan kekokohan, penyekat antar ruang 
yang tidak banyak diakses menggunakan partisi kalsiboard. 
Ruang VIP, VVIP, Museum dan Penjualan Merchandise 
menggunakan partisi kaca. ACP digunakan untuk aksen 
pada kolom 

Penutup 
Plafond 

 
 

Pada ruang yang diakses oleh penonton regular 
menggunakan plafon dengan bahan stainless steel, untuk 
ruang VIP, VVIP menggunakan bahan plafon PVC, pada 
ruang makan, museum, dan penjualan merchandise 
menggunakan plafond dari membrane untuk memberikan 
kesan yang lebih menatik 
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IV.3.4 Program Sistem Utilitas 

IV.3.5 Studi Sistem Utilitas 

IV.3.5.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih yang dipilih adalah sistem down feed 

karena dengan sistem ini lebih dapat menghemat penggunaan listrik. Selain 

itu sistim ini juga memanfaatkan gravitasi untuk penyalurannya. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih menggunakan sumur artetis. 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.1 Bagan distribusi air bersih  

 

 

 

 

 

 

Penutup Atap 
 

Penutup atap utama menggunakan bahan bitumen selulose 
Karena flesksibel dan mudah dibentuk. 

PDAM/ 

ARTETIS 

GROUND 

WATERTANK 

POMPA 

LISTRIK 

TANDON 

ATAS 

WATER 

SUPPLY 
PLUMBING 

TITIK BUTUH 

AIR BERSIH 
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Kebutuhan air bersih pada bangunan ini diasumsikan sebagai 

gedung serbaguna, karena dalam kedung ini mencakup banyak fungsi. 

Tabel IV.3 Kebutuhan air bersih  

(sumber: SNI-03-7065-2005-plambing) 

Penggunaan gedung 
Pemakaian 

air 
Satuan 

Rumah tinggal 120 Liter/penghuni/hari 

Rumah susun 100 Liter/penghuni/hari 

Asrama 120 Liter/penghuni/hari 

Rumah sakit 500 Liter/tempat tidur pasien/hari 

Sekolah dasar 40 Liter/siswa/hari 

SLTP 50 Liter/siswa/hari 

SMU/ SMK dan lebih tinggi 80 Liter/siswa/hari 

Ruko/ Rukan 100 Liter/penghuni dan pegawai/hari 

Kantor/ Pabrik 50 Liter/pegawai/hari 

Toserba, toko pengecer 5 Liter/m2 

Restoran 15 Liter/kursi 

Hotel berbintang 250 Liter/tempat tidur/hari 

Hotel melati/ penginapan 250 Liter/tempat tidur/hari 

Gd. Pertunjukan, bioskop 10 Liter/kursi 

Gd. Serba Guna 25 Liter/kursi 

Stasiun, terminal 3 Liter/penumpang tiba dan pergi 

Peribadatan 5 
Liter/orang (belum dengan air 

wudhu) 

  

Berdasarkan data diatas, maka kebutuhan air untuk gedung 

serbaguna dalam 1 hari adalah 25 liter/kursi. Sedangkan total pengunjung 

adalah 40.000 penonton. Diasumsikan penonton yang menggunakan toilet 

sebesar 25% dari jumlah penonton sehingga penonton yang diperhitungkan 

10.000 penonton. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih pegawai dan 

pengelola sebesar 50 liter/pegawai/hari. Jumlah dari pengelola adalah 780 

pegawai. Untuk keperluan mes pemain yang dihuni oleh total 125 pemain 
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dengan kebutuhan air 120 liter/pengguna/hari. Dari data tersebut maka 

analisis kebutuhan air adalah sebagai berikut: 

Q = n x kebutuhan air per hari 

Keterangan: 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata per hari 

n = Jumlah pengunjung dalam 1 hari 

Perhitungan: 

Qtotal = Q pengunjung + Q pengelola + Q mess pemain 

Qtotal = (10.000x25 liter) + (780x50 liter) + (125x120 liter) 

Qtotal = 250.000 liter + 39.000 liter + 15.000 liter 

Qtotal = 304.000 liter  

 

Kemudian diasumsikan kebutuhan tambahan air sebesar 30% untuk 

mengatasi kebakaran, kebocoran dan lain lain dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Qd = 30% x Q 

Keteranngan 

Qd = Kebutuhan tambahan air 

Q = Kebutuhan air bersih rata – rata perhari 

Perehitungan: 

Qd = 30% x Q 

Qd = 30% x 304.000 liter 

Qd = 91.200 liter 
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Sehingga total kebutuhan air bersih seluruhnya adalah: 

304.000 liter + 91.200 liter = 395.200 liter/hari   

IV.3.5.2 Sistem Pengolahan Limbah  

Pengolahan limbah dari suatu bangunan perlu diperhatikan, 

berdasarkan sistem pengaliran limbah cair, dibagi menjadi dua jenis antara 

lain: 

Sistem pengolahan limbah yang dipilih adalah menggunakan sistem 

two pipe. Karena sistem ini memisahkan pembuangan limbah antara 

kotoran padat dan cair, sehingga limbah dapat dikontrol untuk pengolahan 

selanjutnya 

1. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair yang berasal dari dapur, kamar mandi dll yang tergolong 

kedalam grey water, dialirkan menuju bak pengumpul limbah yang 

kemudian akan diolah melalui filter organik / bio filtration dan kemudian 

dapat digunakan sebagai menyiram tanaman yang ada diarea bangunan. 

Sedangkan sisa air yang mengendap pada bio filtration langsung dibuang 

menuju saluran kota.  

 

 

 

 

  Bagan IV.2 Bagan pengolahan grey water  
 

Grey 

water 

Bak 

Kontrol 

Bak 

Pengumpul 
Bio Filtration 

Menyiram 

Tanaman 
Saluran kota 
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2. Jaringan Air Hujan 

Limbah air hujan yang jatuh ke atap bangunan dikumpulkan melalui 

talang yang berujung pada ground tank khusus air hujan. Tanpa mengalami 

pengolahan air hujan ini dapat digunakan sebagai flush. 

 

 

 

 

 Bagan IV.3 Bagan pengolahan air hujan 

 

3. Jaringan Drainase Lapangan 

Drainase dibuat untuk menghindarkan stadion dari genangan air 

saat terjadi hujan. Karena apabila terjadi genangan air pada saat 

pertandingan akan mengganggu laju bola di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.4 Bagan drainase lapangan 

 

 

Air hujan Talang Bak kontrol Ground tank 

Flush Toilet  

Air hujan 

pada 

lapangan 

Drainase 

bawah 

lapangan pipa 

hdpe 4” 

Bak kontrol 
Saluran 

penampung , 

buis beton 30 

cm 

Saluran 

pembuangan, 

buis beton 40 

cm 

Bak kontrol 
Ground 

Tank 

Sprinkler 

penyiram 

lapangan 
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Untuk struktur lapangan sendiri terdiri dari bahan-bahan sebagai 

berikut: 

 

  Gambar IV.1 Struktur lapangan (sumber: tamanjakarta.blogspot.co.id) 

 

4. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat yang berasal dari toilet dalam hal ini adalah kotoran 

manusia, pada dasarnya dapat terurai pada bio septictank, tetapi limbah ini 

dapat digunakan lagi sebagai media penyubur tanaman dengan melalui 

proses filtrasi organik.  

 

 

 

 

  Bagan IV.5 Bagan pengolahan black water 
 

IV.3.5.3 Manajemen Sampah 

Dalam memanajemen limbah sampah, terdapat beberapa metode 

dalam pembuangannya, antara lain dengan pemisahan antara sampah 

Black 

water 

Bak 

kontrol 

Bio 

septictank 
Filter 

Resapan tanah 

• Rumput 

• Media tanam pasir 

• Batu pecah 0.5 – 1 cm 

• Batu pecah 2 – 3 cm 

• Geotextile non woven 150 

gr/m2 

• Pipa HDPE 4” – 400 cm 
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organik dan anorganik. Dalam metode ini, pembuangan sampah dibedakan 

menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat 

diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk 

kemudian sampah yang masih bias dijul dipisahkan dengan sampah yang 

sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk dibuang langsung menuju bak 

sampah lingkungan atau diangkut oleh petugas kebersihan kota untuk 

diankut langsung menuju TPS. 

IV.3.5.4 Penanganan Kebakaran 

Dalam sistem penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan ini menggunakan 

pintu darurat yang memungkinkan kendaraan polisi, pemadam kebakaran, 

ambulans, dan kendaraan lain untuk layanan darurat serta kendaraan untuk 

penyanang cacat langsung mengakses lapangan, sprinkler, dan smoke 

detector. Sedangkan sistem pemadam kebakaran aktif menggunakan 

peralatan berupa APAR yang diletakkan pada setiap ruangan, hydrant box 

didalam bangunan dengan jarak maksimal 25 meter. Untuk di luar 

bangunan menggunakan hydrant pillar dengan jarak maksimal 60 meter.  

IV. 3.5.5 Sistem Telekomununikasi 

Sistem komunikasi bangunan ini menggunakan sistem komunikasi 

jaringan internal dan eksternal. Dikarenakan komunikasi dengan pihak luar 

juga dapat mendukung kelancaran kegiatan didalam bangunan. Untuk 
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jaringan pada bangunan ini menggunakan jaringan fiberoptik karena 

memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dari kabel tembaga biasa. 

IV.3.5.6 Kelistrikan 

 

Bagan IV.6 Bagan penyediaan listrik (sumber: FIFA) 
 

Sistem kelistrikan menggunakan sumber listrik dari PLN dengan 

penyediaan genset untuk mengantisipasi kemungkinan padamnya listrik. 

Sistem yang perlu disediakan lainnya adalah sistem power supply yang 

tidak pernah terputus (UPS). Daya cadangan harus memiliki kapasitas 

untuk beroperasi minimal selama tiga jam selama pemadaman listrik.  

IV.3.5.7 Sirkulasi Vertikal 

Sistem sirkulasi vertical yang digunakan untuk penonton regular 

adalah menggunakan tangga. Pada area VIP dan VVIP disediakan lift dan 

escalator sedangkan untuk penonton difabel disediakan akses melalui ramp 

IV.3.5.8 Sistem Keamanan 

Pada saat diadakan pertandingan, terdapat polisi yang berasal dari 

Polsek setempat guna pengkondisian masa yang jumlahnya banyak. Selain 
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itu juga ada sterward yang bertugas mengawasi penonton dari dalam tribun 

dan tepi lapangan sedangkan untuk sistem keamanan pasif menggunakan 

CCTV yang beroperasi 24 jam. 

IV.3.5.9 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem Thomas 

karena sistem ini memiliki jangkauan yang lebih luas. 

IV.3.5.10 Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami menggunakan sistem cladding pada sisi luar 

bangunan yang memungkinkan udara masuk. 

2. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan menggunakan AC Central (Water cooled chiler) 

tetapi membaginya sesuai dengan waktu penggunaan ruang. Untuk 

ruangan pada mess menggunakan ac split. 

• Perhitugan Kebutuhan AC Central 

AC central pada bangunan Stadion Internasional di Semarang ini 

dibagi menjadi 2 yaitu untuk ruang yang digunakan sebagai penunjang 

pertandingan, serta ruang penungjang yang digunakan walaupun tidak ada 

pertandingan. 

• Perhitungan luas ruang 

L. ruang penunjang pertandingan (R1)  = 8.351 m2 ≈ 9.000 

L. ruang saat tidak ada pertandingan (R2) = 1.744 m2 ≈ 2.000 
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• Plant room guestimate 

Tabel IV.4 Ukuran Mesin Chiller (sumber: design guide) 

 

Dengan luas lantai 8.531 m2 dan 1.744 maka jika melihat tabel di 

atas, angka yang diambil adalah: 

Ruang penunjang pertandingan       : luas = 436 m2 dan tinggi 5,7 m 

Ruang saat tidak ada pertandingan : luas = 150 m2 dan tinggi 4,7 m 

• Perhitungan cooling load 

Diketahui : 

Luas ruangan (R1) = 8.351 m2  

Luas ruangan (R2) = 1.744 m2  
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Bangunan ini dianggap sebagai theater karena memiliki 

pengertian yang serupa pada panduan perhitungan ini yaitu 

pengertian teater adalah sebuah auditorium yang dapat memuat 

500 orang, memiliki foyer yang juga memuat fasilitas lounge/bar 

yang digunakan oleh pengguna pada waktu tertentu. Selain itu 

juga terdapat fungsi ruang ganti, ruang control, dan ruang 

administrasi yang serupa dengan fungsi sebuah stadion 

sepakbola. 

Tabel IV.5 Kebutuhan air flow (sumber: design guide) 
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Tabel IV.6 Air flow faktor (sumber: design guide) 

                   

Lokasi Stadion Sepakbola Internasional di Semarang ini 

diasumsikan berada di Singapura (karena memiliki kesamaan 

musim dan iklim), sehingga besar factor kota pada bangunan 

tersebut adalah 1,14 W(R). Faktor efisiensi yang digunakan 

adalah 1/60% atau 10/6. Maka beban pendinginan yang diterima 

oleh chiller (cooling load) adalah sebagai berikut: 

 

Ruang (R1)  

        = Luas Lantai x Beban Cooling x Faktor Kota  

              x Koefisien Faktor Koreksi 

= 8.351 m2 x 340 W(R)/m2 x 1,14 W® X 10/6 

= 5.373.167,02 W(R) = 5.373 KW(R) 

Ruang (R2)  

        = Luas Lantai x Beban Cooling x Faktor Kota  

              x Koefisien Faktor Koreksi 

= 1.744 m2 x 340 W(R)/m2 x 1,14 W® X 10/6 
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= 1.122.117,50 W(R) = 1.122 KW(R) 

• Perhitungan air flows 

Diketahui : 

Luas ruangan (R1) = 8.351 m2  

Luas ruangan (R2) = 1.744 m2  

Koefisien Air Flows pada Ruang Auditorium = 10,8 L/s.m2 

Koefisien Air Flows pada Kota Singapore = 1,01 L/s 

Faktor Koreksi = 10/6 

 Maka beban AHU adalah sebagai berikut: 

Ruang (R1)  

= Luas Lantai x Beban Air Flows x Faktor Kota  

           x Koefisien Faktor Koreksi 

= 8.351 m2 x 10,8 L/s.m2 x 1,01 L/s X 10/6 

= 151.213,895 L/s  

Ruang (R2)  

= Luas Lantai x Beban Air Flows x Faktor Kota  

           x Koefisien Faktor Koreksi 

= 1.744 m2 x 10,8 L/s.m2 x 1,01 L/s X 10/6 

= 31.579,096 L/s  

• Perhitungan luas ruangan chiller 

Beban cooling load : 

Ruang (R1) = 5.373 KW(R) ≈ 6.000 KW(R) 

Ruang (R2) = 1.122 KW(R) ≈ 1.250 KW(R) 
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Untuk mesin chiller ruang (R1) dengan kapasitas 6.000 KW(R), 

maka akan lebih baik dibagi dalam 6 unit terpisah (dengan 

pertimbangan untuk mengefisiensikan kerja mesin chiller), sehingga 

masing-masing mesin menerima beban cooling load sebesar 1.000 

KW(R).  

Tabel IV.7 Ukuran Water Cooled (sumber: design guide) 

 

Dari tabel diatas, maka untuk ruangan (R1) membutuhkan 6 

chiller dengan kapasitas masing-masing 1.000 KW(R) dan untuk ruang 

(R2) membutuhkan 1 chiller dengan kapasitas 1.250 KW(R). Untuk 

kelompok ruang (R1) ditambahkan 2 chiller cadangan untuk 

mengantisipasi kerusakan sedangkan untuk ruang (R2) ditaambahkan 

1 chiller cadangan. Maka luas untuk ruangan chiller yang dibutuhkan 

adalah: 
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Ruang (R1) = 49 m2 x 8 unit 

   = 392 m2 

Ruang (R2) = 49 m2 x 2 unit 

   = 98 m2 

• Perhitungan luas ruangan AHU 

Beban dari AHU untuk ruangan (R1) dan (R2) adalah sebagai 

berikut: 

Ruang (R1) = 151.213,895 L/s  

Ruang (R2) = 31.579,096 L/s  

Tabel IV.8 Ukuran mesin AHU (sumber: design guide) 

 

Karena kapasitas maksimal AHU yang tersedia adalah 14.000 L/s, 

maka jumlah AHU yang dibutuhkan untuk ruang (R1) adalah 11 unit dan 
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untuk ruang (R2) adalah 3 unit. Maka luas ruang AHU yang dibutuhkan 

adalah: 

Ruang (R1) = 38 m2 x 11 unit 

  = 418 m2 

Ruang (R2) = 38 m2 x 3 unit 

  = 114 m2 

 

IV.3.5.11 Sistem Pencahayaan 

1. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami menggunakan sistem cladding pada sisi luar 

bangunan yang memungkinkan udara masuk. 

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan untuk lapangan pertandingan menggunakan 

LED Flood Light karena lebih hemat energi dengan penerangan total 40.000 

lux. Pada ruang lain juga menggunakan lampu LED, LED spot light serta 

LED strips sebagai aksen. 

IV.3.6 Program Sistem Teknologi 

1. Scanner Barcode Ticket 

Scanner barcode ticket digunakan untuk mengurangi penonton ilegal 

yang tidak membawa tiket untuk memasuki stadion. Selain itu juga 

memudahkan penonton dalam mendapatkan tiket karena tiket dijual secara 

online 
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2. Rumput Sintetis 

Lapangan sepakbola dengan rumput sintetis mulai banyak 

digunakan di dunia. Untuk mengantisipasi apabila pertandingan 

menggunakan lapangan sintetis maka lapangan latihan mempunyai satu 

lapangan dengan bahan rumput sintetis. 

3. Rumput Gulung 

Dengan adanya rumput gulung maka penanaman rumput pada 

stadion tidak membutuhkan waktu lama selain itu perbaikan rumput akan 

mudah dilakukan dibandingkan dengan rumput yang ditanam langsung 

pada stadion. Rumput yang dibibitkan adalah rumput Bermuda yang 

merupakan rumput berstandar FIFA. 

4. LED Wall Decoration 

Layar LED yang dipergunakan sebagai lapisan dinding luar. Pada 

umumnya digunakan pada bagian eksterior fasade bangunan. Layar ini 

nantinya akan dimanfaatkan untuk menampilkan jadwal pertandingan, profil 

pemain, serta disewakan kepada sponsor.  

5. Climate-renponsive kinetic façade 

Cladding ini merupakan cladding berbahan plat metal perforated 

kemudian dibuat dapat bergerak untuk merespon arah matahari. Sehingga 

bentuk façade bangunan akan selalu bergerak sesuai dengan arah sinar 

matahari. Teknologi ini memungkinkan untuk ruangan diinterior mendapat 

cahaya matahari tetapi menghalangi panas matahari ikut masuk. 
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6. Metal Detector 

Metal detector akan diletakkan di ring kedua pengamanan penonton 

sebelum memasuki kawasan stadion. Alat ini digunakan untuk mendeteksi 

semua jenis metal. 

7. Lampu Jalan Tenaga Surya 

Merupakan lampu yang biasa digunakan di jalan raya, area parkir, 

terminal, bandara, perkebunan. Lampu jalan ini memiliki ketinggian 6 m, 

dengan dilengkapi panel tenaga surya untuk menyimpan energi panas 

matahari dan nantinya diubah menjadi energi listrik. Lampu tenaga surya 

tergolong lampu hemat energi. 

IV.3.7 Program Pemanfaatan Kawasan Saat tidak ada Event 

Sepakbola 

Stadion Sepakbola Internasional di Semarang ini merupakan stadion 

yang nantinya akan dikelola sendiri oleh manajemen PT. Mahesa Jenar 

sehingga keberadaan stadion ini sepenuhnya merupakan untuk 

kepentingan bisnis. Maka pemanfaatan stadion harus dilakukan secara 

optimal selain sebagai stadion tempat tim PSIS Semarang bertanding. 

Jadwal pertandingan Liga Indonesia sendiri dimulai dari bulan april dan 

berakhir di bulan Desember dengan jumlah 1 pertandingan setiap 

minggunya. Sehingga akan banyak sekali waktu yang dapat dimanfaatkan 

untuk penyewaan kawasan stadion khususnya untuk mengadakan event 

dan pameran di Kota Semarang. Beberapa event dan pameran yang ada di 
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Kota Semarang yang memungkinkan diadakan di Stadion Sepakbola 

Internasional di Semarang ini antara lain: 

• Bulan Januari 

• Karir Expo Semarang 

• Miss Internet Jateng 

• Nasional Karir Fair  

• Bulan Februari 

• Indonesia Career Expo Semarang 

• Aqua War – Aquascape Competition 

• Yok Kuliner dan Hobbies Expo Semarang 

• Bulan Maret 

• Job Fair “Nasional Karir Fair” Semarang 

• Festival Buah Jawa Tengah  

• Pameran Semarang Ide Craft  

• Pameran Semarang Inavest 

• Bulan April 

• Job Fair Semarang 

• Career Fair Semarang, Bursa Kerja Nasional 

• Pameran Semarang Ide Craft  

• Bulan Mei 

• Communication Festival Se-Jawa Tengah 

• Bazar IPEMI Kota Semarang 

• Industrial Design Seminar and Comeptition Semarang 
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• Bulan Juni 

• Industrial Design Seminar and Comeptition Semarang 

• Kompetisi Matematika SMA Sederajat Se-Jateng, DIY, 

dan Jatim 

• Bulan Juli 

• Job Fair dan Seminar Nasional Karir Fair Semarang 

• Aquascape Land – Part 2, Semarang 

• Lomba Fotografi Jurnalism Festival 

• Bulan Agustus 

• National Roadshow INFO FRANCHISE & BUSINESS 

CONCEPT SEMARANG 

• Lomba Aritmatika  

• Festival Bakmi Nusantara 

• Bulan September 

• Bursa Kerja Semarang 

• Festival Bakmi Nusantara 

• Bulan Oktober 

• Pameran Explore Bahari Semarang 

• Pameran Semarang Craft Indo & Tenun Batik dan Kain 

Khas Nusantara 

• Pameran Produk Unggulan Indonesia ( Semarang 

PUKD) 

• Manufacturing Expo 
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• Bulan November 

• Aquascape Gathering Semarang 

• Semarang Hobby Fest 

• Seminar dan Job Fair Nasional Karir Fair 

• Pameran dan Live Setting Aqualand Scape Semarang 

• Bulan Desember 

• Miss Internet Jateng  

• Semarang Job Fair 

• Jateng Art Festival 

Selain event umum, event yang memungkinkan untuk diadakan di 

Stadion Sepakbola Internasional di Semarang adalah pertandingan dari 

Tim Nasional Indonesia serta beberapa pertandingan uji coba dari tim PSIS 

Semarang saat jeda kompetisi. 
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IV.3.8 Program Lokasi dan Tapak 

• Lokasi tapak 

Lokasi tapak: Jalan Raya Semarang Boja, Kelurahan Tambangan, 

Kecamatan Mijen,Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Peta Kecamatan Mijen (sumber: doc.google ) 

 

Kecamatan Mijen berada di wilayah BWK IX yang memiliki luas 

wilayah 6.213,266 ha. Batas – batas wilayah dari BWK IX adalah sebagai 

berikut: 

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan 

- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati 

- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ungaran, 

Kabupaten Semarang 

- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Boja, 

Kabupaten Kendal 
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Wilayah Kecamatan Mijen dibagi menjadi 14 Kelurahan dengan 

perincian sebagai berikut: 

1. Kelurahan Cangkiran dengan luas 285,625 Ha;  

2. Kelurahan Bubakan dengan luas 205,759 Ha;  

3. Kelurahan Karangmalang dengan luas 212,645 Ha;  

4. Kelurahan Polaman dengan luas 159,000 Ha;  

5. Kelurahan Purwosari dengan luas 511,557 Ha;  

6. Kelurahan Tambangan dengan luas 357,925 Ha;  

7. Kelurahan Wonolopo dengan luas 403,815 Ha;  

8. Kelurahan Mijen dengan luas 804,708 Ha;  

9. Kelurahan Jatibarang dengan luas 226,787 Ha;  

10. Kelurahan Kedungpane dengan luas 583,061 Ha;  

11. Kelurahan Ngadirgo dengan luas 434,996 Ha;  

12. Kelurahan Wonoplumbon dengan luas 1000,926 Ha;  

13. Kelurahan Jatisari dengan luas 221,216 Ha;  

14. Kelurahan Pesantren dengan luas 805,245 Ha; 

• Potensi  

- Dilalui jalan penghubung Semarang – Boja 

- Tersedia banyak lahan kosong 

- Dilalui Bus BRT 

- Wilayah yang sedang berkembang  

- Tersedia jaringan listrik dan telpon 

- Kepadatan penduduk masih sedikit 



220 
 

 
 

- Terdapat rencana pembangunan sport center 

- Memiliki potensi menjadi pusat kota baru 

- Tidak banjir dan macet 

 

Gambar IV.3 Peta Lokasi Tapak  

• Lokasi tapak 1 berada di jalan Raya Semarang – Boja, Kelurahan 

Tambangan, Semarang.  

• Penentuan ruang wilayah kelurahan tambangan  
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1. Permukiman 95,924 Ha;  

2. Perkantoran 0,742 Ha;  

3. Pendidikan 0,691 Ha;  

4. Kesehatan 0,217 Ha;  

5. Peribadatan 1,582 Ha;  

6. Olahraga dan Rekreasi 72,282 Ha;  

7. Pelayanan Umum 1,048 Ha; 

• Akses Jalan Utama 

Jalan Raya Semarang–Boja dengan 2 jalur masing–masing memiliki 

lebar 3,5 meter. Dikategorikan sebagai jalan kolektor primer. 

• Regulasi 

• KDB  : 40 % 

• KLB  : 1,2 

• GSB  : 26 m 

• Kondisi Tapak 

1. Tapak dilalui oleh kendaraan umum 

2. Topografi pada tapak berkontur 

3. Vegetasi pada tapak terdapat pohon jati t=20 m 

4. Terdapat jalur irigasi di depan tapak  

5. Jalan di depan tapak adalah jalan aspal 

6. Terdapat jaringan listrik dan telpon serta lampu jalan 

7. Potensi air bersih PDAM ataupun air tanah 
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8. Berada di kawasan rencana sport center 

9. Banyak percabangan jalan 

• Fasilitas Tapak  

1. Angkutan umum BRT 

2. SPBU 

3. Drainase kota 

4. Jaringan listrik dan telpon 

5. Kantor Kecamatan 
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• Foto Tapak 

 

Gambar IV.4 Tampak depan  

 

Gambar IV.5 Akses sisi selatan  
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Gambar IV.6 Fasilitas brt, jaringan listrik, telpon  

 

Gambar IV. 7 Batas barat kantor Kecamatan Mijen  


