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Bab IV. Penyelusuran dan Pernyataan Masalah 

4.1 Kajian Komprehensif  

4.1.1. Analisa Relasi Bangunan dan Manusia 

Sebuah fenomena yang cukup unik terjadi pada stadion di 

Indonesia, banyak terjadi tindakan kerusuhan antar suporter.  

Kejadian kerusuhan supporter yang terjadi selain dipicu oleh 

fanatisme dan rivalitas antar klub dapat juga disebabkan oleh 

ketidaktersedian kebutuhan dari supporter itu baik secara ruang 

maupun psikologis dalam menonton pertandingan. 

Ketidaklengkapan dan ketidaknyamanan fasilitas untuk penonton ini 

dapat memicu adanya kerusuhan yang berujung pada pengerusakan 

stadion. Stadion harus dapat memfasilitasi tidak hanya sekedar 

pemain sepak bola tetapi juga penonton sehingga tercipta rasa 

nyaman bagi semua pengguna bangunan stadion.  

Budaya dan kondisi sosial yang ada di supporter klub sepak 

bola Indonesia yang mayoritas masih belum dewasa dalam 

mendukung klub kebanggaannya inilah yang juga perlu menjadi 

perhatian dalam membuat sebuah stadion, sehingga dapat menjadi 

stadion yang memiliki sistem tata ruang yang sesuai dengan 

karakteristik supporter dan tentunya aman sesuai dengan standar 

kriteria stadion dari Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC). 
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Sebuah ruang secara sadar atau tidak akan mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk berperilaku positif maupun negatif, oleh 

sebab itu bangunan harus menjadi wadah yang sesuai bagi manusia 

yang menggunakannya. Perilaku negatif dari suporter antara lain 

adalah perkelahian antar suporter, memasuki lapangan, menerobos 

tanpa tiket, melempar barang dalam lapangan, merusak fasilitas 

stadion, dan vandalisme sehingga diperlukan pemikiran mengenai 

hal tersebut. Kerusakan fasilitas stadion dapat terjadi akibat murni 

dari perilaku suporter yang belum dewasa dalam menonton dan 

menyikapi pertandingan.  

Pada kenyataannya tidak ada satu pun kesebelasan di 

Indonesia yang memiliki stadionnya sendiri, padahal stadion 

merupakan keperluan utama sebuah klub. Selama ini klub-klub 

masih menyewa stadion untuk bertanding dan digunakan sebagai 

“kandang” atau home base mereka sehingga tidak 

merepresentasikan klub itu sendiri. Alasan tidak ada satu pun klub di 

Indonesia yang memiliki stadion sendiri karena ketidakmampuan 

klub itu sendiri untuk membiaya perawatan dari stadion yang 

dianggap mahal. Perawatan stadion yang mahal berdasarkan hasil 

survey dengan pengelola stadion maguwoharjo, Sleman adalah 

disebabkan oleh perilaku suporter yang melakukan pengerusakan 

fasilitas stadion. Yang kedua biaya perawatan stadion mahal adalah 

disebabkan biaya operasional harian seperti keperluan penyiraman 

rumput lapangan dan kebutuhan listrik.  
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4.1.2. Analisa Relasi Bangunan dan Lingkungan  

Pada tapak ini terletak di tepi jalan raya utama tepatnya pada 

jalan Diponegoro Kab. Semarang yang membuat tapak ini mudah 

aksesnya baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bahkan 

dengan letaknya tersebut stadion ini dapat menjadi icon wilayah 

tersebut walaupun memang ada di jalan yang padat aktivitas 

kendaraan. 

 

Gambar 37 Jalan Diponegoro di Barat tapak 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38 Zona Sekitar Tapak 

Sumber: Analisis Pribadi 

Berdasarkan data dan analisa tapak di atas maka muncul 

permasalahan stadion berpotensi menimbulkan sumber kebisingan 

tetapi stadion terletak dekat dengan permukiman warga.  

Keterangan: 

Kuning : Pabrik dan komersial 

Ungu : Universitas Ngudi 

Waluyo 
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Gambar 39 Permukiman warga di Barat Tapak 

Sumber: Data Pribadi 

Potensi dan Kendala Tapak  

Table 29 Potensi dan Kendala tapak 

Sumber: Analisis Pribadi 

Potensi Kendala 

Akses menuju tapak mudah Sisi timur adalah area padat 
penduduk 

Terletak di tepi jalan raya utama Area barat relatif bising  

Terdapat 2 akses jalan menuju tapak Jalan sisi selatan rusak 

Tersedia fasilitas angkutan public  Terdapat sungai kecil di sisi timur 

Sudah tersedia pedestrian  

Tapak relatif datar  
 

4.2 Pernyataan Isu dan Masalah 

4.2.1. Pernyataan Isu 

Berdasarkan kajian komprehensif mengenai projek ini, stadion 

klub sepak bola yang berada di Semarang memiliki isu-isu yang 

muncul, antara lain sebagai berikut: 

a. Keamanan 

Kondisi penonton sepak bola Indonesia bisa dibilang sedikit 

berbeda dan unik. Fanatisme yang tinggi terhadap tim yang 

didukung dan terkadang belum dewasanya pemikiran supporter 

mengakibatkan rawanan terjadi kerusuhan. Dibutuhkan stadion 
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yang dapat mengakomodir keamanan pertandingan dan bahkan 

perencanaan stadion yang mencegah terjadinya kerusuhan 

supporter sepak bola. Permasalahan mengenai supoter yang 

menerobos masuk stadion tanpa tiket juga masih sering terjadi. 

b. Low Maintenance 

Ketakutan klub sepak bola dalam memiliki stadion sendiri 

adalah ketidakmampuan klub untuk membiayai biaya perawatan 

stadion, oleh sebab itu dibutuhkan pula pemikiran arsitektural 

mengenai bagaimana agar biaya perawatan dari stadion 

tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Perencanaan desain, 

pemilihan struktur, material, dan elemen yang mempermudah 

perawatan perlu diperhatikan sehingga muncul desain stadion 

yang low maintenance. 

4.2.2. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan isu-isu dan kajian komprehensif mengenai projek 

ini, muncul berbagai permasalahan. Masalah stadion klub sepak 

bola tipe C yang berada di Semarang yang dipilih adalah 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? 


