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BAB V 

KAJIAN TEORI 

V.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur 

Tema desain yang diterapkan pada proyek Stadion Sepakbola 

Internasional di Semarang ini adalah high tech. Desain dari sebuah 

bangunan harus mampu menampilkan ekspresi arsitektur yang sesuai 

dengan fungsi bangunan. Pemilihan tema desain arsitektur high tech ini 

dikarenakan bangunan Stadion Sepakbola Internasional di  Semarang yang 

akan dibangun ini merupakan stadion berstandart internasional sehingga 

untuk lebih memperjelas kesan bangunan berstandart internasional 

digunakanlah teknologi-teknologi baru yang mungkin diterapkan. Selain itu 

kebutuhan fungsi stadion yang membutuhkan struktur bentang panjang dan 

lebih mengutamakan pada fungsi bangunan juga sesuai dengan tema 

desain arsitektur high tech. 

V.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain Arsitektur High 

Tech 

• Pengertian Arsitektur High Tech 

Dalam arsitektur istilah high tech banyak digunakan untuk 

menginterpretasikan sebuah sistem teknologi yang digunakan dalam 

bangunan. Arsitektur high tech terkenal berkat keberhasilan arsitek Renzo 

Piano dan Richard Rodger pada karya Pusat Georges Pompidou, Paris 

yang memperlihatkan penggunaan material kaca, logam dan mengekspos 

jaringan utilitas bangunan sebagai ornament bangunan.
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Arsitektur Hi-Tech Menurut Davies (1988)  pengertian Hi - Tech 

dalam arsitektur berbeda dengan high tech dalam industri. Bila dalam 

industri high tech diartikan sebagai teknologi canggih seperti elektronik, 

robot, computer, biji silikon , mobil sport dan sejenisnya. Sedangkan dalam 

arsitektur high tech diartikan sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara 

pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan 

struktur dan teknologi suatu bangunan. Karakteristik yang menjadi referensi 

arsitektur high tech adalah bangunan yang terbuat dari material sintetis 

seperti logam, kaca dan plastik15 

Menurut  Jencks (1990) elemen servis dan struktur pada suatu 

bangunan high tech hampir selalu diperlihatkan di eksterironya sebagai 

ornamen dan ukiran . Bangunan high tech juga diperlihatkan dengan 

menggunakan kaca buram maupun transparan, pemipaan  yang saling 

tumpang tindih, tangga, escalator dan lift juga warna – warna cerah yang 

bertujuan membedakan fungsi masing – masing elemen struktur dan 

servis.16 

Arsitektur hi - tech merupakan suatu “ kejujuran “ yang menyatakan 

dengan jelas fungsi elemen bangunannya misalnya yang tangga, lift, 

pemipaan, dan lain sebagainya. Perkembangan lebih lanjut, arsitektur 

berteknologi tinggi bukan saja tercermin dari struktur bagunan tetapi juga  

                                                           
15 Colin Davies, High tech architechture, Thames and Hudson, London, 1988 
16 Charles Jencks, High tech maniera, academy edition, 1990 
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pada sistem utilitas bangunan sehingga muncul istilah smart building 

dengan karakter Hi -Tech Architecture. 

. Didalam arsitektur hi-tech Banyak sekali unsur – unsur yang 

digunakan dalam perancangannya. Unsur – unsur yang sering digunakan 

diantaranya unsur warna, baja / besi, plastik, serta unsur kaca. Unsur – 

unsur tersebut dalam bangunan hi – tech biasanya digunakan baik pada 

interior ruangan, fasilitas bangunan seperti lift, eskalator dan teknologi 

lainnya yang dipakai pada bangunan tersebut, maupun pada eksterior 

(fasade) bangunan. 

Jadi jika disimpulkan aristektur hi-tech memiliki ciri Ekspresi yang 

jujur dengan menampilkan/memperlihatkan bagian bangunan yang 

umumnya ditutup-tutupi. Ornamen yang merupakan bagian yang penting 

dari suatu konstruksi dalam bangunan. Penggunaan bahan-bahan 

bangunan yang mencerminkan kemajuan teknologi. Ekspresi kekuatan 

struktur yang menggunakan struktur dari rangka baja dan kabel, serta 

penggunaan material dari kaca dan bahan metal. 

• Pengertian Arsitektur High Tech 

Menurut  Jencks (1988) ada 6 karakteristik arsitektur high tech, yaitu: 

1. Inside-out, struktur dari sebuah bangunan selalu lebih di ekspos 

pada bagian eksterior, baik dari ornamen atau sclupture. 

2. Celebration of process, dengan penekanan pada pemahaman 

konstruksinya, sehingga muncul suatu pemahaman dari 

seorang awam ataupun seorang ilmuan. 
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3. Transparan, pelapisan dan pergerakan, Ketiga kualitas 

keindahan ini hampir ditonjolkan secara jelas, seperti 

penggunaan kaca, pelapisan pipa saluran utilitas dam 

penekanan eskalator atau lift sebagai unsur yang bergerak. 

4. Pewarnaan cerah dan merata, penggunaan warna yang cerah 

menunjukkan kedinamisan estetika. 

5. A light weight filigree of tensile members, penggunaan struktur 

baja pada kolom dan juga kabel-kabel sebagai penopang 

beban yang lebih ekspresif dalam pemikiran menenai 

penyaluran gaya-gaya pada struktur. 

6. Optimistic confidence in a scientific cultural, Bangunan yang 

dapat mewaikili kebudayaan/ peradaban masa depan. 

Bangunan Hitech dapat  mewakili kebudayaan/peradaban 

masa depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa 

dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Hasilnya lebih mendalam pada 

suatu metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna dan 

pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi. 17 

Selain 6 karakterisitik yang dikemukakan oleh Charles jenks , 

ada beberapa karakteristik lain yang menjadi karakter dari arsitetur 

hi-tech yaitu: 

 

 

                                                           
17 Charles Jencks, The battle of high tech great building with great fault, architectural design,1988 
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• Fleksibilitas Ruang  

Merupakan kemempuan ruang untuk dapat 

beradaptasi terhadap perubahan, baik secara preseptual 

maupun fisikal dengan atau tanpa perubahab fisik dalam 

bangunan, tetap, tanpa merubah bentuk luar bangunan. 

Penyediaan ruang-ruang service internal, tanpa ada suatu 

enclosure (ketertutupan) di dalamnya.  Ruang tidak hanya 

mempunyai fungsi yang tunggal tetapi juga mampu sebagai 

ruang multifungsi. Ketika fungsi berganti, konfigurasi ruang 

harus dapat merespon dengan baik. Fleksibilitas ruang diukur 

dan penempatan dan pengalihan partisi. Partisi di sini dapat 

berarti sebagai elemen permanent, seperti dinding, atap, atau 

rangka struktur. Penggunaan bentuk yang tidak lengkap dan 

open ended (akhiran terbuka), sehingga lantai dan elemen 

struktur lainnya dapat ditambah atau dikurangi tanpa merusak 

komposisi utama 

• Strategi praktis komponen pasang rakit (plug in pod)  

Penggunaan komponen plug in, merupakan produk 

fabrikasi, kemudian dipasang dan dirakit pada bangunan 

seperti modul toilet, bahkan modul rangka struktur. Hal 

tersebut dimungkinkan karena kemajuan teknologi dan 

tuntutan kepraktisan dalam pembuatan bangunan. Komponen 



230 
 

 
 

plug in pod dapat dilepas dan dipindah, diganti dengan plug 

in pod yang baru.  

• Structural Expression  

Ekspresi bangunan dicapai melalui eksplorasi 

teknologi dan pemilihan bentuk struktur dan metrial seperti 

baja, pipa, kaca sebagai unsure utama bangunan dalam era 

struktur modern yang menunjukkan ikatan arsitektur dengan 

teknologi tinggi yang ada sekaligus memiliki fungsi sebagai 

respon terhadap lingkungan.18 

V.1.2 Studi Preseden 

V.1.2.1 Stadion Wembley  

Stadion Wembley merupakan stadion yang dimiliki oleh federasi 

sepakbola Inggris (FA). Stadion ini didesain oleh arsitek Norman 

Foster&partners. Stadion ini memiliki kapasitas 90.000 penonton. 

Konstruksi membutuhkan 99.000 ton baja serta 812.000 kubik beton. Hal 

menarik dari stadion ini adalah penggunaan struktur lengkung baja dengan 

tinggi 128 meter dan dapat dilihat dari jarak 21 km dari luar stadion.  

                                                           
18 Charles Jencks, The battle of high tech great building with great fault, architectural design,1988 
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Gambar V.1 Façade Stadion Wembley  

(sumber: wembleystadium.com) 

 

Gambar V.2 Lapangan dan tribun Stadion Wembley  

(sumber: fosterandpartners.com) 

 



232 
 

 
 

V.1.2.1 Stadion Allianz Arena  

Allianz arena merupakan stadion sepakbola dengan teknologi paling 

modern di Eropa. Stadion ini didesain olh arsitek asal Swiss yaitu Herzog 

dan De Meuron. Konsep desain yang dipilih adalah bangunan yang inovatif 

dengan intepretasi konsep futuristic. Berikut merupakan spesifikasi 

bangunan Stadion Allianz Arena: 

Lokasi   : Munchen, Jerman 

Total tempat duduk : 75.000 penonton 

Area berdiri  : 15.930 penonton 

Kursi bisnis  : 350 kursi 

Skyboxes   : 106 kotak 

Kursi difabel  : 227 orang 

Hal yang menarik dari Stadion Allianz Arena ini adalah adanya efek 

permainan cahaya pada façade bangunan. Teknologi ini dibuat atas 

kerjasama dengan perusahaan Philips. Sistem ini merupakan yang terbesar 

di Eropa dimana 1.506 dari 2.706 panel akan meyala saat diaktifkan. Ini 

berarti area seluas 26.000 m2 menyala pada façade bangunan dan dapat 

dinikmati oleh para penonton. Bahan transparan dari ETFE memungkinkan 

cahaya dapat menembus dari dalam. Warna yang akan tampil sesuai 

dengan kesebelasan yang sedang mengadakan pertandingan di Allianz 

Arena. 
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Gambar V.3 Façade Allianz Arena  

(sumber: fcbayern.com) 

 

Gambar V.4 Detail ETFE pada façade Allianz Arena  

(sumber: allianz-arena.com) 

 

V.1.3 Kemungkinan Implemetasi Teori Penekanan Desain Arsitektur 

High Tech 

Berdasarkan penjelasan mengenai tema desain arsitektur high tech 

diatas, maka beberapa hal yang dapat diterapkan pada bangunan Stadion 

Sepakbola Internasional di Semarang ini adalah sebaagai berikut: 
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1. Memperlihatkan struktur bangunan sebagai ekspresi keindahan 

dari bangunan 

2. Menggunakan baja sebagai material yang praktis, fleksibel, dan 

memberikan kesan kokoh pada bangunan 

3. Menggunakan teknologi baru sehingga mampu memberikan 

kesan bangunan dengan teknologi tinggi 

4. Menghubungkan antara interior dan exterior  

5. Menggunakan warna-warna yang cerah terutama warna putih 

dan abu – abu untuk meningkatkan kesan dinamis 

6. Menampakkan utilitas seperti utilitas pemipaan dan ducting pada 

ruang – ruang yang memungkinkan 

7. Menciptakan ruang – ruang yang tanpa pembatas tetap agar 

ruang biisa digunakan untuk fungsi yang berbeda pada waktu 

yang berbeda. 

Beberapa teknologi bangunan yang mungkin diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

• 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. 
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Gambar V.5 LED Wall Decoration (sumber: treehugger.com) 

• 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. 

 

 Gambar V.6 Climate-renponsive kinetic façad 
 (sumber: enninglarsen.com) 

 

Sedangkan untuk teknologi yang digunakan untuk managemen 

penonton dan lapangan sepakbola yang dapat diterapkan adalah sebagai 

berikut: 
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• Scanner Barcode Tiket 

Tujuan utama sistem pengendalian tiket adalah keamanan dan 

kenyamanan penonton. Rencana sistem tiket juga harus dirancang untuk 

menghilangkan kemungkinan kecurangan dan mengurangi upaya 

pemalsuan. Dari segi komersial sistem pengendalian tiket diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan.Sistem yang memungkinkan dimanfaatkan 

untuk bangunan Stadion ini adalah dengan sistem tiket yang dilengkapi 

dengan barcode. 19 

 

Gambar V.67Scanner Barcode Tiket (sumber: FIFA) 

• 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. 

                                                           
19 FIFA, Football Stadium Technical Recommendations and Requirements, FIFA Federation 
Internationale de Football Association, Swiss, 2011 
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Keuntungan menggunakan rumput sintetis adalah mudah dan 

murahnya biaya perawatan. Namun dari segi fungsi rumput sintetis lebih 

banyak memberikan dampak negatif bagi permainan sepakbola. Rumput 

sintetis memberikan pantulan bola yang berbeda dengan rumput alami. 

Selalin itu rumput sintetis juga memiliki koefisien restitusi yang tinggi hingga 

20%. Hal ini mengakibatkan bola yang bergulir pada lapangan sintetis 

menjadi lebih cepat. 

 

Gambar V.8 Rumput sintetis (sumber: inspirasi.co) 

 

• Rumput Gulung 

Teknologi rumput gulung adalah rumput yang dikembangkan di 

daerah lain. Setelah rumput cukup umur untuk dipasang di stadion, rumput 

tersebut akan digulung dan dibawa menuju ke stadion untuk kemudian di 

tanam kembali di stadion. Dengan adanya rumput gulung maka penanaman 

rumput pada stadion tidak membutuhkan waktu lama selain itu perbaikan 
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rumput akan mudah dilakukan dibandingkan dengan rumput yang ditanam 

langsung pada stadion. Rumput yang dibibitkan adalah rumput Bermuda 

yang merupakan rumput berstandar FIFA. 

  

Gambar V.9 Rumput gulung (sumber: smsrsd-infopenting.blogspot.co.id) 

 

V.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada Stadion 

Sepakbola Internasional di Semarang 

Masalah dominan pada bangunan Stadion Sepakbola Internasional 

Klub PSIS Semarang ini adalah masalah keamanan dan kenyamanan 

sirkulasi bagi penonton. Sirkulasi begitu penting untuk dibahas karena 

stadion ini rencananya akan menampung 40.000 penonton. Dengan jumlah 

penonton yang banyak maka kemungkinan ternyadinya kecelakaan akibat 

kepadatan penonton sangat dimungkinkan apabila sirkulasi tidak 

direncanakan dengan baik.  

Sirkulasi kendaraan juga harus dipertimbangkan.Hal ini agar tidak 

terjadi kemacetan baik di dalam maupun di luar kawasan stadion saat 

http://smsrsd-infopenting.blogspot.co.id/
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diadakan pertandingan dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan 

memasuki kawasan stadion. 

Selain permasalahan pada sirkulasi penonton, masalah yang cukup 

berpengaruh dan dapat memberikan dampak negative apabila tidak 

ditangani dengan baik adalah masalah sistem drainase pada lapangan.  

V.2.1 Intepretasi dan Elaborassi Permasalahan Dominan 

• Rekomendasi akses public dan jalan keluar dari FIFA 

Sebuah stadion modern harus dikelilingi pagar luar yang terletak 

agak jauh dari stadion. Di pagar luar ini dilakukan pemeriksaan pertama 

pada setiap barang bawaaan penonton. Pemeriksaan kedua dilakukan 

saat akan memasuki stadion. Harus disediakan ruaang yang cukup antara 

pagar pertama dengan pintu pemeriksaan luar stadion agar penonton tetap 

dapat bergerak bebas diluar stadion.  

Pada saat proses masuk waktu yang dibutuhkan relative lebih lama 

karena penonton masuk secara tersebar dan waktu yang disediakan 

sekitar satu jam sebelum pertandingan. Sedangkan pada waktu keluar 

setiap orang pasti ingin meninggalkan lokasi secara bersamaan. Sehingga 

ruang yang tersedia setelah pintu keluar harus cukup untuk menampung 

penonton yang keluar untuk mengurangi resiko penumpukan penonton dan 

kerusuhan serta meningkatkan kenyamanan penonton. 

Pada pintu masuk stadion harus disediakan akses masuk secara 

individu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengrusakan 

terhadap pintu masuk. Tanda yang jelas juga harus dipasang di area yang 
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mudah dilihat untuk memudahkan penonton menemukan posisi tempat 

duduknya sehingga penonton tidak menumpuk pada posisi yang salah.20 

 

Gambar V.10 Akses Publik dan pintu keluar  (sumber: FIFA) 

 

 

Gambar V.11 Pengecekan di stadion  (sumber: FIFA) 

 

 

                                                           
20 FIFA, Football Stadium Technical Recommendations and Requirements, FIFA Federation 
Internationale de Football Association, Swiss, 2011 
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• Rekomendasi  tanda arah dan penuntuk pada tiket dari FIFA 

Semua tanda arah di dalam dan di luar stadion harus ditampilkan 

dengan papan nama yang dapat dimengerti secara internasional. Tanda 

arah harus disediakan secara komperhensif mendekati stadion, 

mengelilingi stadion, dan seluruh stadion untuk menunjukkan rute ke 

berbagai sector. Tadna lain yang harus diperjelas adalah tanda yang 

memandu penonton ke toilet, gerai retail, pintu keluar dan layanan 

pelanggan lainnya.  

Tiket harus secara jelas mengidentifikasi lokasi tempat duduk. 

Informasi tentang tiket harus berkorelasi dengan informasi yang diberikan 

di rambu – rambu yang berada di luar stadion maupun di dalam. Pemberian 

kode warna tiket juga akan memudahkan penonton untuk mencari jalur 

masuk.  

Tiket harus berisi informasi yang akan mengarahkan penonton 

begitu mereka berada di dalam stadion. Peta dinding besar harus diberikan 

untuk panduan penonton. Untuk kepentingan penonton yang baru dan 

pengunjung sebaiknya disediakan meja layanan elanggan yang terletak di 

area sirkulasi luar.21 

 

 

 

                                                           
21 FIFA, Football Stadium Technical Recommendations and Requirements, FIFA Federation 
Internationale de Football Association, Swiss, 2011 
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• Pembagian karakteristik penonton 

• Hooligan  

Hooligan adalah suporter sepak bola yang brutal ketika klub 

kesayangannya kalah bertanding. Hooligan merupakan supporter 

sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena 

dunia. Sebagian besar dari hooligan adalah para backpacker yang 

berpengalaman dalam melakukan sebuah perjalanan. Tidak sedikit 

dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam 

sebuah perkelahian. Hooligan ini jarang menggunakan pakaian yang 

sama dengan klub kesayangan mereka agar tidak terditeksi 

kehadirannya oleh aparat. Meski demikian, keunggulan dari hooligan 

ini mereka paling anti menggunakan senjata dalam sebuah 

perkelahian, karena menurut mereka itu hanyalah sebua cara yang 

dilakukan oleh sekelompok pengecut.   

• The VIP  

Bagi mereka, yang penting bukan menyaksikan pertandingan, 

melainkan agar disaksiakn oleh suporter lainnya. Sebagian besar 

suporter ini adalah kaum selebritas yang hadir diantara kerumunan 

orang, selain itu mereka juga pebisnis tingkat tinggi yang 

menyaksikan pertandingan di tempat VIP demi sebuah gengsi untuk 

pencitraan diri. Mereka tidak perduli dengan hasil pertandingan 

kecuali itu akan mempengaruhi bisnis yang digelutinya.  
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• Daddy/Mommy  

Mereka adalah orang-roang yang suka membawa anggota 

keluarganya kedalam stadion. Bagi mereka menyaksikan 

pertandingan sepak bola dalam stadion merupakan sebuah hiburan 

rekreasi keluarga. Oleh karena itu, biasanya klasifikasi ini hadir 

kestadion ketika tiket pertandingan tidak terlalu mahal seperti babak 

penyisihan. Sebagian besar mereka ini adalah karyawan yang 

bekerja secara profesional yang gemar terhadap sepak bola namun 

tidak terlalu fanatik dan letak duduk mereka di stadion pun biasanya 

jauh dari para hooligan.  

• Christmas Tree  

Disebut Christmas Tree karena sekujur tubuh mereka 

dipenuhi dengan atribut klub, mulai dari pin, badge, scraft, jersey, 

kupluk, topi, corat-coret wajah, beraneka ragam wig, sampai tato 

yang menghiasi tubuh mereka. Berbeda dengan hooligan yang 

selalu laki-laki, Christmas Tree ini bisa saja seorang perempuan 

yang tampil sendiri-sendiri maupun berkelompok. Mereka tidak 

hanya menyaksikan pertandingan saja, tetapi juga berusaha 

menunjukkan identitas negara atau kelompok mereka. Mereka 

biasanya duduk berkelompok diarea yang jauh dari hooligan.  

• The Expert  

Sebagian besar adalah para pendiunan yang telah berumur. 

Mereka tidak sayang menggunakan uang pensiunnya untuk 
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bertaruh. Tidak jarang mereka meneguk berbotol-botol minuman 

saking tegangnya. Namun The Expert ini biasanya hanya tertarik 

pada pertandingan sekelas pertandingan piala dunia atau piala 

Eropa bukan pada pertandingan liga. Letak duduk mereka biasanya 

selalu dekat gawang untuk memudahkan mereka berteriak layaknya 

seorang pelatih.  

• Couch Potato  

Mungkin inilah kelompok terbesar dari suporter sepak bola. 

Mereka ini tipe suporter yang tidak hadir langsung ke stadion namun 

melalui pesawat televisi di rumah. Klasifikasi ini berasumsi bahwa 

menyaksikan melalui televisi lebih nyaman daripada membuang 

uang untuk sebuah pertandingan yang belum tentu menarik. Akan 

tetapi jangan salah, meskipun hanya menyaksikan melalui televisi, 

mereka juga berdandan seolah-olah berada di stadion seperti jersey, 

bendera, dan atribut lainnya. 

• Sirkulasi 

Menurut Ching (2000) Sirkulasi adalah jalur pergerakan yang 

menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau serangkaian 

ruang eksterior atau interior secara bersama-sama. Beberapa 

elemen-elemen sirkulasi adalah sebagai berikut:22 

 

                                                           
22 Francis D.K Ching, Arsitektur: bentuk, ruang, dan tatanan, Erlangga, Jakarta, 2000 
 



245 
 

 
 

o Pencapaian 

Pencapaian merupakan tahap pertama dari sebuah sistem 

sirkulasi. Jalur ini merupakan jalur yang harus dilalui sebelum 

memasuki sebuah bangunan. Beberapa sistem pencapaian 

adalah sebagai berikut: 

1. Frontal 

Pencapaian yang mengarah langsung ke pintu masuk 

bangunan melalui jalur lurus dan aksial. Ujung dari pencapaian 

ini sangat jelas yaitu berupa seluruh fasad depan bangunan 

atau langsung memperlihatkan detail pintu masuk. 

 

Gambar V.12. Pencapaian frontal 

 (sumber: D.K. Ching,2000) 

2. Tidak langsung 

Pencapaian yang menekankan efek perspektif pada fasad 

depan dan bentuk bangunan. Jalur dibuat diarahkan beberapa 

kali untuk menunda dan melamakan sekuen pencapaian.  
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Gambar V.13  Pencapaian tidak langsung 

(sumber: D.K. Ching,2000) 

 

3. Spiral 

Jalur pencapaian yang digunakan untuk melamakan sekuen 

pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensional 

bangunan pada saat kita bergerak di sekeliling bangunan. 

Pintu masuk bangunan bias terlihat beberapa kali untuk 

memperjelas posisinya, atau dapat disembunyikan hingga 

mencapai titik kedatangan. 
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Gambar V.14 Pencapaian spiral 

(sumber: D.K. Ching,2000) 

o Pintu masuk 

Menurut Ching (2000) pintu masuk dibagi dalam beberapa 

kategori berikut: rata, menjorok, dan dimundurkan.23 

 

1. Pintu masuk rata 

Pintu masuk yang rata akan mempertahankan kemenerusan 

dinding. 

2. Pintu masuk menjorok 

Pintu masuk yang menjorok akan membentuk suatu ruang 

peralihan serta memberikan ruang kanopi pelindung 

3. Pintu masuk dimundurkan 

Pintu masuk yang dimundurkan juga memperikan 

perlindungan dan mendapatkan sebagian ruang eksterior ke 

dalam bangunan. 

 

Gambar V.15 Bentuk pintu masuk (sumber: D.K. Ching,2000) 

                                                           
23 Francis D.K Ching, Arsitektur: bentuk, ruang, dan tatanan, Erlangga, Jakarta, 2000 
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o Konfigurasi jalur 

Menurut Ching (2000) Sifat konfigurasi jalur dipengaruhi oleh pola 

organisasi ruang yang dihubungkan. Konfigurasi sebuah jalur 

dapat memperkuat memperkuat sebuah organisasi spasial 

dengan menyejajarkan polanya atau mengkontraskan dengan 

bentuk organisasi spasialnya dan bertindak sebagai sebuah 

penekanan visual. Konfigurasi jalur dibagi menjadi beberapa 

bentuk yaitu:24 

1. Linier 

Seluruh jalur terdiri dari jalur linier. Jalur yang lurus dapat 

menjadi elemen pengatur utama bagi beberapa ruang. Jalur ini 

juga dapat berbentuk kurvalinier, bersimpangan dengan jalur 

lain, bercabang, atau membentuk sebuah putaran balik.      

2. Radial 

Konfigurasi radial terdiri dari beberapa jalur-jalur linier yang 

memanjang dan berakhir pada sebuah titik pusat yang sama. 

3. Spiral 

Konfigurasi spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang 

menerus yang berawal dari sebuah titik pusat, bergerak 

melingkar, dan semakin menjauh dari titik awalnya 

4. Grid 

                                                           
24 Francis D.K Ching, Arsitektur: bentuk, ruang, dan tatanan, Erlangga, Jakarta, 2000 
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Konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang 

berpotongan pada interval-interval regular dan menciptakan 

area ruang yang berbentuk bujur sangkar atau persegi 

panjang. 

5. Jaringan  

Konfigurasi yang terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan 

tiitk-titik yang terbentuk di dalam ruang. (Ching, 2000) 
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             Gambar V.16 Konfigurasi jalur 

               (sumber: D.K. Ching,2000) 

• Sistem Parkir  

Menurut Choeychuen (2013) parkir mobil yang efisien dapat 

membantu pengemudi menghemat energy dan efisiensi waktu. Sistem 

panduan parkir adalah metode yang dapat mengarahkan pengemudi ke 

tempat parkir yang tersedia. Modul penting dari sistem panduan parkir 
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adalah deteksi tempat parkir yang tersedia dengan menggunakan 

metode sensor. Sistem ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Metode ultrasonic 

Sensor ultrasonic digunakan sebagai sensor untuk memeriksa mobil 

dengan pantulan sinyal ultrasonic dari atas mobil. Metode ini 

membutuhkan satu sensor untuk satu slot parkir. 

2. Metode kamera 

Penggunaan kamera video yang merupakan metode yang efisien 

karena kamera dapat menangkap banyak mobil dan juga dapat 

dimanfaatkan untuk keamanan mobil. 25 

• Persyaratan Jalur Sirkulasi 

• Ramp 

Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi 

ketentuan, sebagai berikut: 

 Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya 

maksimal 10m  

 Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari 

bahan-bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air 

 Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 

cm 

 

                                                           
25 K. Choeychuen, Automatic parking lot mapping for available parking space detection, 
International conference on knowledge and smart technology, 2013 
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 Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 

1800.26 

 

• Tangga 

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:  

 Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila 

anak tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes 

dan anak tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak 

tangga dibawahnya 

 Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar 

tangga diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar 

pemisah pada tengah bentang 

 Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 

cm 

  Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 

cm. 27 

 

• Pintu keluar stadion 

Menurut Adler et al. (1979) banyaknya penonton pada sebuah 

pertandingan sepakbola merupakan penyebab munculnya bahaya bagi 

penonton itu sendiri. Beberapa penyebabnya antara lain: 

                                                           
26 Badan Standart Nasional, Tata cata teknik perencanaan gedung olahraga, Jakarta, 1994 
27 Badan Standart Nasional, Tata cara teknik perencanaan gedung olahraga, Jakarta, 1994 
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• Tersandung, tergelincir dan terjatuh 

• Saling dorong pada pintu masuk ataupun keluar 

• Kebakaran dan kerusuhan 

Maka dari itu seluruh penonton diharapkan mampu meninggalkan 

lapangan dalam waktu sekitar 8 menit. Untuk jalur keluar ketentuannya 

adalah 40 orang/menit membutuhkan lebar pintu 0.55 m28 

• Koridor 

Menurut Adler et al. (1979) koridor merupakan area yang menerima 

penonton yang keluar dari pintu keluar dan menunggu untuk meninggalkan 

area stadion untuk menuju keluar. Jarak pintu keluar maksimal pada koridor 

adalah antara 15 m – 45 m. Ketentuan dari sebuah koridor adalah harus 

mampu menampung 54 orang / 10 m229 

V.2.2 Studi Preseden 

V.2.2.1 Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 

Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan stadion terbesar yang 

dimiliki Indonesia untuk saat ini. Berikut merupakan sistem sirkulasi pada 

Stadion Utama Gelora Bung Karno: 

Akses  

Entrance pada SUGBK dibagi dalam 8 akses dan 8 pintu gerbang. 

Pembagian aksen pada SUGBK adalah 1 akses yang digunakan 

untuk tamu VIP serta 7 akses untuk umum. 

                                                           
28David Adler dan Patricia Tutt, New Metric Handbook, Architectural press, 1979 
29 David Adler dan Patricia Tutt, New Metric Handbook, Architectural press, 1979 
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     Gambar V.17 Pola sirkulasi Stadion Utama Gelora  
  Bung Karno(sumber: http://arsitektur-unila.blogspot.co.id) 

 

Akses masuk penonton menujju ke stadion dibagi menjadi 12 sektor 

pintu masuk yang setiap pintu masuk dibagi dalam 2 sektor. Pembagian 

akses masuk SUGBK adalah sebagi berikut: 

 Pintu I          :  Sektor 1   dan  2 

  Pintu II        :  Sektor 3   dan  4 

 Pintu III        :  Sektor 5   dan  6 

 Pintu IV  : Sektor 7   dan  8 

 Pintu V  :  Sektor 9   dan  10 

 Pintu VI : Sektor 11 dan  12 

 Pintu VII : Sektor 13 dan  14 
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  Pintu  VIII : Sektor 15 dan  16 

 Pintu  IX : Sektor 17 dan  18 

 Pintu  X : Sektor 19 dan  20 

  Pintu  XI : Sektor 21 dan  22 

 Pintu  XII : Sektor 23 dan  24 

 

 

Gambar V.18 Akses Penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno 

• Tata lahan parkir 

Tata lahan parkir pada Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah 

menyebar, lahan parkir dibuat menyebar dikarenakan 

menyesuaikan dengan akses pintu masuk penonton yang juga 

menyebar di sekeliling stadion. Selain itu akses untuk kendaraan 

dan pejalan kaki juga terpisah sehingga menjadi lebih nyaman. 
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Gambar V.19 Pemisahan akses pejalan kaki dan kendaraan Stadion 
Utama Gelora Bung Karno 

 

V.2.3 Kemungkinan Impementasi Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan penjelasan mengenai sirkulasi dan perilaku penonton, 

maka untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan penonton, beberapa 

hal yang dapat diterapkan pada bangunan Stadion Sepakbola Internasional 

Klub PSIS Semarang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemisahan antara penonton hooligan dengan penonton lainnya  

2. Pemisahan antara penonton tim tuan rumah dengan tim tamu 

3. Penyebaran akses masuk menuju stadion baik akses kendaraan 

maupun akses penonton 

4. Perletakan lahan parkir yang sesuai dengan sector stadion  

5. Pemasangan penunjuk arah yang jelas dari mulai jalan diluar 

stadion sehingga penonton mengetahui jalan yang harus dituju 

sesuai dengan tiket yang dibawa 
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6. Pemasangan penunjuk arah di setiap sisi stadion dengan 

menggunakan Bahasa internasional untuk menjelaskan lokasi 

sector penonton serta fasilitas pengunjung lain 

7. Pemisahan antara jalur kendaraan dengan pejalan kaki 

8. Penggunaan sistem tiket online sehingga penukaran dilakukan 

sebelum hari pertandingan.  Hal ini mengurangi antrian yang 

dimungkinkan apabila tiket dijual saat hari pertandingan 

9. Pemeriksaan penonton melalui 3 ring, raitu ring pertama saat 

akan memasuki kawasan stadion, ring kedua saat akan 

memasuki stadion, dan ring ketiga saat akan memasuki tribun 

10. Penyediaan akses terpisah untuk penonton difabel dan 

menggunakan ramp. 

11. Penggunaan pencapaian spiral yang bertujuan untuk melamakan 

pencapaian sehingga dapat mengurangi kemacetan 

12. Menggunakan konfigurasi jalur radial dengan stadion sebagai 

pusatnya sehingga dapat dibuat pintu masuk yang mennyebar.  

13. Pintu masuk dibuat keluar agar dapat erlihat jelas oleh penonton 

 

• Perhitungan jumlah loket penukaran tiket 

Tiket yang dijual pada Stadion Sepakbola Internasional di Semarang 

ini adalah sistem tiket online. Sehingga calon penonton dapat membeli tiket 

mulai satu minggu sebelum pertandingan hingga H-2 pertandingan. 

Sementara penukaran tiket dilakukan pada H-2 sampai H-1 dengan 
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menukarkan bukti pembelian tiket dan akan mendapatkan tiket yang 

menggunakan barcode. Sehingga perhitungan jumlah loket adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah penonton = 40.000 orang 

Waktu penukaran  = 2 hari ( jam kerja 8 jam ) 

    = 960 menit pelayanan 

Waktu pelayanan/org = 1.5 menit/orang  

     (scan barcode, cek identitas) 

Pelayanan/loket = waktu kerja: pelayanan/orang 

    = 960 menit: 1.5 menit   

     = 640 orang/loket/2 hari 

Jumlah Loket  = jumlah penonton: pelayanan/loket 

     + 20 % (loket cadangan) 

    = 40.000: 640 + 20% 

    = 75 loket dibulatkan 80 loket  

Ruang penukaran tiket dibagi menjadi 8 dengan asumsi setiap sisi 

stadion terdapat 2 ruang penukaran tiket, sehingga jumlah loket pada setiap 

ruang penukaran tiket adalah: 

    = 80 loket: 8  

    = 10 loket/ ruang penukaran tiket 
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•  Perhitungan sirkulasi stadion 

• Pintu keluar stadion 

Untuk jalur keluar ketentuannya adalah 40 orang/menit 

membutuhkan lebar pintu 0.55 m, maka pintu yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

  Waktu evakuasi = 8 menit 

  Arus penonton = 40 orang/menit/0.55meter lebar pintu 

  Lebar Pintu   = 40.000: (40 x 8) x 0,55 m 

    = 68.75 m = 70 m 

    = 20 pintu lebar 3,5 meter 

• Koridor 

Jarak pintu keluar maksimal pada koridor adalah antara 15 m – 45 

m. Ketentuan dari sebuah koridor adalah harus mampu menampung 54 

orang / 10 m2. Sehingga Perhitungan luas koridor adalah sebagai berikut: 

Jumlah Penonton = 40.000 orang 

Standar koridor = 54 orang/10 m2 (new metric hand book) 

Luas koridor   = 40.000: 54 x 10 m2 

   = 7407 m2 

• Tangga 

Jumlah tangga dibuat 2 kali jumlah pintu dengan asumsi untuk 

memecah kepadatan penonton yang keluar dari pintu. Sehingga tangga 

yang dibutuhkan adalah 40 unit. Dengan demilian untuk 1 unit tangga 

diharapkan mampu melayani 1000 orang dan dapat meninggalkan stadion 
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dalam waktu 5 menit. Sehingga perhitungan lebar tangga yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

Lebar tangga = Jumlah penonton: (waktu x 1,25) 

= 1000 orang: (5 menit x 1,25) 

= 1000 orang: (300s x 1,25) 

  = 2,66 meter = 2,7 meter 

 

•  Jumlah alat scan barcode  

Tiket yang nantinya didapat oleh penonton merupakan tiket dengan 

barcode yang dapat di scan sebelum memasuki stadion. Scan barcode 

digunakan agar tidak ada penonton tanpa tiket yang memasuki stadion. 

Pintu stadion dibuka 90 menit sebelum pertandingan, sehingga pada waktu 

tersebut penonton mulai dapat melakukan scan barcode yang ada di 

tiketnya dan mulai memasuki stadion. Sehingga alat scan barcode yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut:  

Jumlah Penonton = 40.000 orang 

Waktu scan/orang = 30 detik 

Total waktu  = 75 menit = 4.500 detik 

Total waktu scan = 40.000 x 30 detik 

   = 120.000 detik    

Jumlah alat scan = 120.000 / 4.500 + 30% 

   = 27 unit + 8 unit  

   = 35 unit 
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• Jumlah pintu keluar kendaraan 

Pintu keluar kendaraan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam 

sebuah perencanaan bangunan umum seperti stadion. Pada stadion 

Internasional di Semarang ini direncanakan seluruh penonton sudah 

meninggalkan stadion 30 menit setelah pertandingan. Sehingga jumlah 

pintu keluar yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Kebutuhan waktu keluar mobil = 15 detik/mobil 

Kebutuhan waktu keluar motor = 12 detik/motor 

Kebutuhan waktu keluar bus = 30 detik/bus 

Jumlah mobil    = 1.400 kendaraan 

Jumlah motor   = 12.004 kendaraan 

Jumlah bus dan kendaraan lain = 128 kendaraan 

 

Sehingga jumlah pintu yang dibutuhkan untuk masing masing 

kendaraan adalah 

• mobil 

Kebutuhan waktu keluar = 15 detik 

Total waktu   = 30 menit = 1800 detik 

Total waktu keluar  = 1.400 kendaraan x 15 detik 

    = 21.000 detik    

Jumlah pintu keluar  = 21.000 / 1.800 + 30% 

    = 12 unit + 4 unit  

    = 16 unit 
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• motor 

Kebutuhan waktu keluar = 12 detik 

Total waktu   = 30 menit = 1800 detik 

Total waktu keluar  = 12.004 kendaraan x 12 detik 

    = 144.048 detik    

Jumlah pintu keluar  = 144.048 / 1.800 + 30% 

    = 80 unit + 25 unit  

    = 100 unit 

 

• bus dan kendaraan lain 

Kebutuhan waktu keluar = 30 detik 

Total waktu   = 30 menit = 1800 detik 

Total waktu keluar  = 128 kendaraan x 12 detik 

    = 1.536 detik    

Jumlah pintu keluar  = 3.840 / 1.800 + 30% 

    = 3 unit + 1 unit  

    = 4 uni
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LAMPIRAN 

• Pola parkir mobil 
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• Kebutuhan putaran bis 
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• Pola parkir bis 
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LEMBAR  HASIL PLAGSCAN 
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