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Bab I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola merupakan olahraga yang mudah dan bisa dimainkan 

oleh semua orang, oleh sebab itu sepak bola menjadi olahraga yang 

paling digemari di dunia dan juga di Indonesia. Di Indonesia sepak bola 

juga memasuki era bisnis dan industri dengan adanya klub-klub sepak 

bola yang sudah berkembang secara professional berkompetisi di liga-

liga nasional.  

Melihat potensi besar tersebut, Indonesia yang merupakan negara 

besar di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan supporter yang 

terbesar ke dua di dunia1, sepatutnya mulai mengembangkan dunia 

sepak bola nasional. Untuk mengembangkan dunia sepak bola 

nasional sendiri salah satunya adalah mengembangkan segi 

infrastruktur dari klub sepak bola di Indonesia itu sendiri, salah satunya 

adalah stadion. 

Stadion merupakan salah satu aspek infrastruktur yang termasuk 

dalam lima kriteria dasar Club Licensing Regulations (CLR), yang wajib 

dipenuhi sebuah tim sepakbola professional untuk mengikuti kompetisi 

nasional dan atau diatasnya2. Untuk kepemilikan stadion sendiri tidak 

                                                             
1 Nova Arifianto, “Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia”, diakses dari 
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-
penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia, pada 14 Mei 2018 
2 Dexglenniza, “Club Licensing Regulations Itu untuk Apa, Sih?”, diakses dari 
https://www.panditfootball.com/klasik/210242/DGA/171019/club-licensing-regulations-itu-
untuk-apa-sih, pada 25 Juli 2018 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia
https://www.panditfootball.com/klasik/210242/DGA/171019/club-licensing-regulations-itu-untuk-apa-sih
https://www.panditfootball.com/klasik/210242/DGA/171019/club-licensing-regulations-itu-untuk-apa-sih
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harus dimiliki oleh klub itu sendiri, akan tetapi idealnya sebuah klub 

memiliki stadion sendiri sebagai investasi terbesar klub di masa depan 

dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan klub sepak bola 

tersebut. 

Di Indonesia, kepemilikan stadion adalah sesuatu yang asing bagi 

klub-klub, dan bahkan menjadi hal yang mustahil. Pada kenyataannya 

tidak ada satu pun kesebelasan di Indonesia yang memiliki stadionnya 

sendiri3, kenyataan ini menjadi sedikit unik dikarenakan keperluan 

utama sebuah klub ternyata bukan menjadi kepemilikan klub itu sendiri. 

Selama ini klub-klub masih menyewa stadion untuk bertanding dan 

digunakan sebagai “kandang” atau home base mereka sehingga tidak 

merepresentasikan klub itu sendiri. Alasan yang paling mendasar untuk 

membuat stadion klub sepak bola karena tidak ada satu pun klub di 

Indonesia yang memiliki stadion sendiri sebab ketidakmampuan klub itu 

sendiri untuk membiaya perawatan dari stadion yang dianggap mahal. 

Demikian pula di Kabupaten Semarang, belum ada klub sepak bola 

yang representatif, Kabupaten Semarang sekarang ini tidak memiliki 

klub sepak bola dikarenakan klub Persikas Semarang tidak lagi 

mengikuti kompetisi. Dari segi stadion, Kabupaten Semarang hanya 

memiliki 1 buah stadion yaitu pada area kompleks GOR Pandanaran 

yaitu stadion Wujil, dengan kondisi yang tidak terawat terlebih stadion 

                                                             
3 Dexglenniza, “Pentingnya Stadion dalam Pengelolaan Klub Sepakbola”, diakses dari 
https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-2852251/pentingnya-stadion-dalam-
pengelolaan-klub-sepakbola, pada tanggal 14 Mei 2018   

https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-2852251/pentingnya-stadion-dalam-pengelolaan-klub-sepakbola
https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-2852251/pentingnya-stadion-dalam-pengelolaan-klub-sepakbola
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ini bukan milik klub sepak bola, melainkan dimiliki oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Semarang. Hal tersebut membuat dibutuhkan 

stadion yang dimiliki klub sepak bola agar olahraga sepak bola di 

Kabupaten Semarang dapat hidup kembali, sehingga dapat menjadi 

hiburan masyarakat dan kebanggaan masyarakat, bahkan dapat 

melahirkan atlet asli daerah yang berprestasi. 

  Sebuah fenomena yang cukup unik juga terjadi di Indonesia, 

dengan besarnya penggemar sepak bola maka akan terbentuk 

kumpulan supporter yang bertujuan mendukung klub kebanggaan 

mereka. Bahkan terkadang muncul kelompok supporter “fanatik” yang 

sering melakukan hal diluar kebiasaan supporter pada umumnya, 

dikarenakan kecintaannya terhadap klub itu sendiri yang dalam 

pertandingan sepak bola mengakibatkan sering terjadi kerusuhan antar 

supporter.  

Bentuk kerusuhan supporter seperti: supporter sering melempar 

barang ke lapangan, pengerusakan fasilitas stadion, perkelahian antar 

pendukung, bahkan sampai berusaha untuk memasuki lapangan hal 

tersebut tentunya merugikan klub sepak bola itu sendiri. Seperti 

contohnya yang terbaru kerusakan stadion Jakabaring, Palembang 

yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 akibat dari kerusuhan 

supporter klub Sriwijaya FC saat tim kebanggaannya kalah4. 

                                                             
4 Deodatus Kresna Murti Bayu Aji, “Stadion yang akan Dipakai Asian Games 2018 Rusak Berat 
Akibat Kerusuhan Laga Sriwijaya FC Vs Arema FC”, diakses dari https://www.bolasport.com/liga-
1/291190-stadion-yang-akan-dipakai-asian-games-2018-rusak-berat-akibat-kerusuhan-laga-
sriwijaya-fc-vs-arema-fc-, pada tanggal 26 Juli 2018 

https://www.bolasport.com/liga-1/291190-stadion-yang-akan-dipakai-asian-games-2018-rusak-berat-akibat-kerusuhan-laga-sriwijaya-fc-vs-arema-fc-
https://www.bolasport.com/liga-1/291190-stadion-yang-akan-dipakai-asian-games-2018-rusak-berat-akibat-kerusuhan-laga-sriwijaya-fc-vs-arema-fc-
https://www.bolasport.com/liga-1/291190-stadion-yang-akan-dipakai-asian-games-2018-rusak-berat-akibat-kerusuhan-laga-sriwijaya-fc-vs-arema-fc-
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1.2 Masalah Desain  

Berdasarkan latar belakang mengenai projek Stadion Klub Sepak 

Bola Tipe C di Semarang, maka muncul masalah desain sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana tata ruang pada stadion yang dapat mencegah 

terjadinya kerusuhan suporter? 

b. Bagaimana pelingkup stadion yang tidak mudah dirusak oleh 

oknum suporter? 

c. Bagaimana pelingkup stadion yang low maintenance? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan  

Tujuan dari projek ini adalah untuk menyediakan tempat bertanding 

berupa stadion yang dimiliki sendiri klub sepak bola di Semarang, 

berkapasitas 5.000 orang dengan fasilitas yang lengkap dan memenuhi 

standar stadion dari Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk 

meningkatkan profesionalitas klub tersebut. Stadion ini diharapkan 

mudah dalam perawatannya, dan sesuai dengan perilaku agresif 

suporter di Indonesia untuk mencegah terjadinya kerusuhan supporter. 

Manfaat  

Manfaat secara praktis:  

a. Menciptakan desain stadion yang dapat mencegah terjadinya 

kerusuhan supporter.  

b. Menciptakan desain stadion yang low maintenance.  
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Manfaat bagi masyarakat:  

a. Menciptakan suasana stadion yang aman sesuai dengan karakter 

supporter sepak bola Indonesia. 

b. Mengembangkan olahraga sepak bola di Indonesia dalam bidang 

infrastruktur agar banyak klub sepak bola yang memiliki stadion 

sendiri sebagai home base mereka. 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan Landasan Teori dan Program (LTP) ini 

disusun kedalam 8 bab yang digunakan sebagai acuan dalam berfikir 

sistematis, sistematika 8 bab tersebut sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Merupakan latar belakang judul yang dipilih berdasarkan fakta dan 

masalah dengan sumber yang resmi dan terpecaya. Pendahuluan 

terdiri dari: latar belakang, masalah desain, tujuan dan manfaat, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab II Gambaran Umum 

Merupakan gambaran umum mengenai projek berkaitan dengan fungsi 

bangunan, lokasi tapak, lingkungan tapak, dan lingkungan sosial – 

budaya. 

Bab III Pemrograman Arsitektur  

Promgraman arsitektur berisikan mengenai kebutuhan ruang yang 

dianalisis berdasarkan studi aktivitas, jumlah pelaku, persyaratan 
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ruang, studi ruang khusus, studi kebutuhan luas ruang, analisis 

preseden, dan analisis stuktur ruang meliputi hubungan ruang makro 

maupun mikro.  

Bab IV Penyelusuran Masalah dan Penyataan Masalah Desain 

Merupakan kajian komprehensif baik potensi maupun kendala 

mengenai hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan tapak; 

relasi keruangan dan tapak; pernyataan isu dan pernyataan masalah 

desain yang muncul dalam fungsi bangunan.  

Bab V Kajian Teoritik  

Kajian Teoritik menguraikan berbagai teori mengenai fungsi bangunan 

dan teori lain yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan masalah 

desain berdasarkan pernyataan masalah.  

Bab VI Pendekatan Desain 

Merupakan pendekatan desain yang digunakan sebagai sikap entry 

point dalam pemecahan permasalahan desain yang berdasarkan pada 

pernyataan masalah desain yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Bab VII Konsep Perencanaan  

Merupakan penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur baik konsep ruang dan tata ruang, 

konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, 

konsep teknologi.  
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Bab VIII Strategi Desain 

Strategi desain merupakan langkah atau tahapan dalam proses 

perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan masalah 

desain.  

Daftar Pustaka 

Sumber dari jurnal dan literatur yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan acuan dalam penyusunan Landasan Perancangan 

Arsitektur. 

 


