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Bab VII. Konsep Perencanaan 

7.1. Konsep Tata Ruang 

Kompleks stadion sepak bola ini mempunyai beberapa fungsi yang 

berbeda seperti stadionnya sendiri, kantor pengelola klub, mess 

pemain, tempat latihan sepak bola, dan fasilitas penunjang lainnya. 

Berdasarkan sifat ruang yang berbeda-beda maka tata ruang pada 

kompleks stadion ini menggunakan organisasi ruang terpusat. Pusat 

pada kompleks stadion ini ada pada bangunan stadion yang pusat 

aktivitas pada kompleks ini. Organisasi ruang terpusat ini digunakan 

agar semua fungsi bangunan dapat tertata dengan baik dan jelas. 

Tata ruang dalam stadion sendiri juga terpusat pada lapangan 

sepak bola tetapi berdasarkan permasalahan mengenai perilaku agresif 

suporter penataan ruang akan berpengaruh agar kerusuhan suporter 

tidak terjadi pada dalam stadion. Implementasinya adalah dengan 

pembagian tata ruang yang jelas dan pembatasan ruang antara 

suporter dan area bermain. Penerapan system kanal dimana kanal ini 

akan memisahkan area suporter dan area pertandingan, sehingga 

suporter akan sulit untuk memasuki lapangan. Hal ini sesuai dengan 

teori elemen pemisah ruang dengan bidang dasar yang diturunkan, 

penurunan sebagian bidang dasar akan mengisolir lingkup area dari 

lingkungan yang lebih besar. Bidang vertikal hasil penurunan ini akan 

menciptakan batas-batas areanya. Semakin jelas pembatasan ruang 

maka akan membuat suporter tidak memasuki lapangan. Walaupun 
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demikian area tribun yang berundak akan tetap menjadi nilai 

kemenerusan antara ruang yang diturunkan dengan area di sekitarnya 

yang lebih tinggi. 

Menggunakan pendekatan arsitektur perilaku dan menggunakan 

teori mengenai psikologi masa menurut Gustave Le Bon, bahwa 

perilaku negarif suporter dapat terjadi dikarenakan IQ seseorang akan 

cenderung menurun apabila ada dalam kerumunan, semakin banyak 

massa akan semakin mudah sesorang terpancing berperilaku negatif 

dan agresif. Berdasarkan teori tesebut maka desain tribun bangunan 

harus diberlakukan pemisahan dan pembatasan jumlah penonton 

setiap sektornya, jangan sampai jumlah kerumunan kelompok suporter 

tidak dapat dikontrol oleh petugas keamanan. 

Penataan ruang pada kompleks stadion ini juga 

mempertimbangkan mengenai sifat ruangnya, seperti sifat ruang 

stadion yang sangat berpotensi menimbulkan kebisingan bagi 

lingkungan sekitarnya dan melihat konteks dimana bangunan akan 

dibangun, maka akan muncul kontradiksi dimana pada bagian timur 

lingkungan sekitar tapak merupakan area permukiman warga yang 

membutuhkan keheningan untuk beristirahat. Berdasarkan permasalah 

tersebut maka bangunan masa stadion yang memiliki potensi 

kebisingan yang besar diletakan jauh dari area permukiman warga yang 

ada di sisi timur tapak. Sedangkan area masa bangunan mes pemain, 

tempat latihan, dan kantor yang memerlukan kondisi yang cenderung 

lebih tenang dapat diletakan disisi timur tapak.  
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7.2. Konsep Kualitas Ruang 

Konsep ruang yang ada pada stadion nantinya diharapkan dapat 

mewadahi kegunaan ruang itu dengan baik sehingga penonton dapat 

dengan nyaman menonton pertandingan baik dari segi spasial, visual, 

kualitas udara, akustik, dan termal. Secara spasial penonton harus 

dapat melihat dengan jelas seluruh bagian lapangan dari tempat 

mereka duduk, secara visual mereka harus mendapatkan pencahayaan 

yang cukup baik dengan pencahayaan alami dan buatan, kualitas udara 

yang sehat, akustik yang nyaman, dan tentunya kenyamanan termal 

dengan sikulasi udara udara yang baik dengan penghawaan alami pada 

area tribun dan area ganti pemain dan VVIP menggunakan AC central.  

Penggunaan warna dalam psikologi juga akan mempengaruhi 

kualitas ruang yang dirasakan oleh pengguna ruang. Oleh sebab itu 

penggunaan warna-warna yang tidak memancing tindakan agresif 

seseorang lebih dianjurkan, seperti warna hijau yang dapat 

menenangkan emosi; putih yang mempunyai kesain lebut dan luas; 

abu-abu yang bersifat netral dan bertanggung jawab; dan biru yang 

membawa ketenangan.  

Dengan pengalaman ruang yang nyaman diharapkan akan 

suporter akan menerima ruang dan mempengaruhi perilaku suporter 

sehingga membuat sesorang dapat berpikir secara lebih rasional dan 

tidak mudah terpancing secara emosional.  
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7.3. Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi bangunan stadion sangat dipengaruhi oleh tata ruang yang 

ada pada bangunan stadion sendiri. Berdasarkan buku Arsitektur 

Bentuk, Ruang, dan Tatanan oleh D.K. Ching, sirkulasi dibagi dalam 

lima elemen, yaitu: pencapaian, pintu masuk, konfigrasi jalurnya, 

hubungan-hubungan jalur ruang, dan bentuk ruang sirkulasi.   

7.3.1. Pencapaian  

Pencapaian stadion ini nantinya menggunakan pencapaian tidak 

langsung. Jalurnya dapat diarahkan kembali sekali atau 

beberapa kali untuk menunda dan melamakan sekuen 

pencapaiannya sehingga penonton yang banyak tidak langsung 

dengan cepat berebut memasuki stadion. Jika pencapaiannya 

dari sebuah sudut yang ekstrim pintu masuk dibuat menjorok dari 

fasadnya agar lebih terlihat. 

7.3.2. Pintu Masuk 

Nantinya pintu masuk stadion ini adalah berupa sebuah bidang 

tidak langsung, yang mengarah tegak lurus terhadap jalur 

pencapaian. Hal itu dikarenakan memudahkan penonton 

mengidentifikasi pintu masuk stadion.  

 

Gambar 40 Orientasi Pintu masuk 

Sumber: buku Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan D.K. Ching  
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Pada pintu masuk juga ada sebuah tanda yang menguatkan 

secara visual agar mudah dilihat dengan membuat pintu 

masuknya lebih dalam.  

 

Gambar 41 Pintu masuk yang di dalamkan 

Sumber: buku Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan D.K. Ching  

7.3.3. Konfiguasi Jalurnya 

Sifat konfigurasi jalur dipengaruhi oleh pola organisasi ruang-

ruang yang dihubungkan. Dengan pola organisasi ruang pada 

stadion yang terpusat pada lapangan maka konfigurasi jalurnya 

menggunakan sifat komposit, yaitu linear dan spiral. Sifat linear 

ada pada area koridor utama dan koridor tribun untuk 

menampung jumlah penonton sebesar 5.000 orang dan sifat 

spiral untuk akses secara vertikal penonton menuju tribun. Akses 

vertikal yang spiral ini memudahkan akses penonton terutama 

bagi penonton disabilitas. Selain itu bila dibandingkan dengan 

tangga penggunaan ramp, evakuasi penonton dapat dilakukan 

dengan lebih cepat seandainya terjadi bencana. 
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7.3.4. Hubungan-Hubungan Jalur Ruang 

Pada stadion umumnya hubungan jalur ruang yang digunakan 

adalah melewati ruang, itu dikarenakan setiap ruang punya 

fungsinya masing-masing dan perlu adanya integritas setiap 

ruang dipertahankan. Tetapi untuk lebih detailnya dapat dilihat 

pada hubungan ruang baik mikro dan makro pada bab 3 analisis 

struktur ruang.  

 

Gambar 42 Jalur Hubungan Ruang Melewati Ruang 

Sumber: buku Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan D.K. Ching  

7.3.5. Bentuk Ruang Sirkulasi  

Dengan tata ruang yang terpusat pada lapangan sepak bola 

yang dikelilingi oleh tribun penonton maka bentuk ruang sirkulasi 

yang sesuai adalah terbuka satu sisi dengan membentuk balkon 

yang menyajikan menerusan spasial dan visual dengan ruang 

yang dihubungkan. 

7.4. Konsep Bentuk 

Bangunan pada kompleks stadion ini berdasarkan fungsinya 

terbagi menjadi 4 masa bangunan, yang pertama adalah masa 

bangunan stadion sendiri yang berupa lapangan yang dikelilingi oleh 

tempat duduk penonton. Untuk bentuk masa stadion secara umum 

berdasarkan kegiatannya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, 
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akan terbentuk tempat duduk yang bertingkat atau tribun. Bentuk tribun 

ini nantinya akan menciptakan ruang pada bawah tribunnya yang 

digunakan sebagai ruang-ruang persiapan pertandingan dan sirkulsi 

penonton menuju tempat duduk masing-masing. 

Masa bangunan yang kedua adalah kantor, kantor disini 

dipergunakan oleh pengelola klub. Masa bangunan yang ketiga adalah 

mess anggota tim sepak bola yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

selama kompetisi. Masa bangunan yang keempat adalah tempat 

latihan pada bangunan ini memiliki 2 lantai, dikarenakan dibutuhkan 

area yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan latihan yang 

digunakan pelatih untuk memantau latihan dan skema permainan saat 

latihan.  

Untuk area parkir penonton ini kemungkinan menggunakan 

basement. Untuk basement maksimal 3 lantai kebawah yang terletak 

pada bawah stadion. Dikarenakan berada dibawah stadion dan dengan 

kapasitas kendaraan yang sangat besar agar sirkulasi teratur maka 

area basement ini akan dibagi menjadi beberapa sektor dengan jalur 

akses masuk-keluar yang terpisah antar sektor. 

Bangunan stadion nantinya akan menggambarkan stadion yang 

inovatif, elegan, dan berorientasi masa depan. Dengan harapkan akan 

menimbulkan citra bangunan yang sesuai dengan klub sepak bola yang 

professional. Dengan bentuk bangunan yang terlihat inovatif ini 
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tentunya akan membawa kesadaran suporter untuk berperilaku dewasa 

juga dalam mendukung klub sepak bola tersebut.  

Menurut romo Mangunwijaya dalam buku wastu citra 

mengungkapkan bahwa garis serta bidang lengkung bersifat feminin 

sedangkan garis serta bidang lancip lebih bersifat maskulin. Untuk 

bentuk yang akan ditampilkan juga bentuk-bentuk yang plastis dengan 

sudut-sudut tumpul dikarenakan sudut tumpul, bidang lengkung, dan 

plastis yang dinamis ini akan menimbulkan kesan lebih damai dan 

tenang, sedangkan sudut lancip justru akan menimpulkan kesan 

maskulin dan kecenderungan orang terpancing untuk bertindak agresif.  

Walaupun bentuk bangunan stadion inovatif dan visioner tetapi juga 

harus membuat stadion ini mudah dalam perawatannya dan tidak 

diperlukan perawatan yang terus-menerus dengan menggunakan 

material yang kuat dan tahan lama terhadap cuaca di Indonesia. 

7.5. Konsep Pelingkup 

Pelingkup bangunan stadion ini merupakan material yang digunakan 

meliputi bagian lantai, dinding, dan atap.  

7.5.1. Lantai 

a. Beton Berwarna 

Penggunaan material beton ini kemungkinan digunakan 

pada struktur bangunan stadion meliputu lantai, kolom, balok, 

dinding dan juga pada kursi penonton pada sektor reguler. 

Penerapan material beton disini ditujukan untuk mencegah 
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pengerusakan yang dilakukan suporter, beton memiliki tingkat 

durabilitas yang tinggi sehingga akan semakin susah dilakukan 

pengerusakan. Material beton ini biasanya membutuhkan 

pengecatan dengan rutin agar warnanya tidak pudar sehingga 

pengecatan yang rutin ini akan memakan cukup banyak biaya 

perawatan stadion. Oleh sebab itu penggunaan beton yang 

dicampur dengan pewarna beton dapat menghasilkan beton 

yang berwarna tertentu sehingga biaya perawatan bangunan 

stadion terutama biaya pengecatan dapat ditekan dengan 

maksimal.  

Akan tetapi dalam realitas penggunaan material beton ini 

sering kali justru menjadi media pengerusakan secara visual 

yaitu dengan munculnya vandalisme dengan mencorat-coret 

dinding atau lantai bermaterial beton ini. Sehingga akibat 

vandalisme tersebut perlu dilakukan pengecatan secara rutin, 

tetapi dengan material dasar beton yang sudah berwarna 

bekas-bekas vandalisme dapat dibersihkan dengan 

penggunaan paint remover tanpa takut mengupas cat dasar 

sehingga material beton dapat kembali pada warna semula.  

b. Floor Hardener  

Penggunaan material beton perlu didukung dengan 

finishing yang kuat pula, penggunaan Floor Hardener dapat 

membuat bangunan stadion minim perwatan karena penutup 

lantai menyatu dengan struktur lantai. Floor Hardener sendiri 
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adalah pelapis lantai beton dengan mengaplikasikan bubuk 

pada beton yang masih basah, kemudian digosok (trowel). 

Selain itu dengan penutup lantai yang menyatu dengan 

struktur lantai membuat tidak mungkin dilakukan pengerusakan 

oleh suporter. Tidak seperti keramik seperti di stadion 

maguwoharjo yang cenderung mudah dilepas/dirusak dan 

digunakan untuk kerusuhan dan dilempar ke lapangan 

sehingga membahayakan.   

7.5.2. Dinding 

a. Alumunium Perforated 

Alumunium Perforated adalah lembaran alumunium yang 

memiliki pola yang berlubang, pola lubang ini dapat dibuat 

sesuai desain yang diinginkan. Alumunium Perforated 

digunakan tidak hanya sebagai material cladding saja tetapi 

juga dapat digunakan sebagai elemen dekoratif. Hanya saja 

alumunium perforated memerlukan finishing yang baik agar 

warna tidak pudar sehingga perawatannya minimal.  

Kelebihan alumunium perforated adalah dapat mengurangi 

intensitas cahaya matahari yang masuk sehingga mengurangi 

silau, mengurangi kebisingan suara, penampilan yang variatif 

menarik, dan mempunyai daya tahan yang yang baik.  Dengan 

daya tahan dan pola lubang yang dapat disesuaikan alumunium 

perforated dapat digunakan sebagai pembatas antar sektor 
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tribun, selain kuat material ini dapat memisahkan area dengan 

aman tanpa menghalangi pandangan. 

b. Membrane PTFE 

PTFE atau polytetrafluoroethylene adalah membrane 

fiberglas dengan teflon-coated. PTFE ini sangatlah tahan lama 

dan tahan terhadap cuaca ekstrem. Material PTFE biasanya 

digunakan pada penutup atap dengan bentang lebar atau dapat 

juga digunakan sebagai selubung bangunan. Dengan 

menggunakan PTFE ini sebagai selubing bangunan nantinya 

bangunan ini dapat merespon masalah masuknya panas 

matahari pada iklim tropis dan tahan cuaca ekstrem yang 

membuat bangunan low maintenance.  Selain itu material PTFE 

memiliki kesan ringan yang membuat material ini tidak 

menimbulkan potensi digunakan untuk dilempar sebagai 

senjata kerusuhan.  

Kelebihan dari Membrane PTFE adalah tahan lama 

terhadap sinar matahari dan UV, tahan api, mereduksi cahaya 

sebesar 20%, mudah dibersihan – selfcleaning sehingga 

sangat minim perawatan, dan dapat bertahan lebih dari 25 

tahun. 

c. Bata ekspose  

Penggunaan bata ekspose disini untuk memberi identitas 

bahwa bangunan stadion ini berada di Indonesia yang kaya 
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akan material tradisional terlebih batu bata. Selain itu batu bata 

memiliki nilai estetika tinggi tetapi perawatannya minim.  

d. Hindari material kaca 

Dalam bangunan stadion ini jangan menggunakan kaca, 

dikarenakan kaca sangat rawan dipecah dan digunakan untuk 

kerusuhan yang membahayakan. Bila terpaksa menggunakan 

kaca (pada ruang VVIP) lebih baik menggunakan kaca 

tempered atau menggunakan akrilik yang juga transparan.  

7.5.3. Atap   

a. Profiled metal sheeting 

Penggunaan profiled metal sheeting sendiri merupakan 

pertimbangan iklim di Indonesia yang tropis sehingga 

membutuhkan material yang kuat dan tahan lama terhadap 2 

musim. Selain itu profiled metal sheeting tidak tembus cahaya 

sehingga akan membuat penonton tidak terpapar matahari 

secara langsung.  

b. Membrane PTFE 

PTFE atau polytetrafluoroethylene adalah membrane 

fiberglas dengan teflon-coated. PTFE ini sangatlah tahan lama 

dan tahan terhadap cuaca ekstrem. Material PTFE biasanya 

digunakan pada penutup atap dengan bentang lebar atau dapat 

juga digunakan sebagai selubung bangunan. Dengan 

menggunakan PTFE ini sebagai selubing bangunan nantinya 

bangunan ini dapat merespon masalah masuknya panas 
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matahari pada iklim tropis dan tahan cuaca ekstrem yang 

membuat bangunan low maintenance.   

Kelebihan dari Membrane PTFE adalah tahan lama 

terhadap sinar matahari dan UV, tahan api, mereduksi cahaya 

sebesar 20%, mudah dibersihan – selfcleaning sehingga 

sangat minim perawatan, dan dapat bertahan lebih dari 25 

tahun.   

7.6. Konsep Struktur 

7.6.1. Struktur Pondasi dan Basement 

Dikarenakan stadion ini membutuhkan lahan parkir yang 

luas dan lahan yang ada cukup terbatas maka sangat 

dimungkinkan adanya area parkir basement pada bawah stadion 

ini. Penggunakan struktur basement dengan aturan maksimal 3 

lantai ke bawah ini adalah dengan pondasi pancang atau bore 

pile, diperlukan juga lantai dan dinding penahan tanah dan air. 

Lantai basement ini juga dapat menyatu menjadi bagian struktur 

bangunan diatasnya. 

7.6.2. Struktur Tribun  

Untuk bagian tribun stadion menggunakan struktur rangka 

dengan kolom balok ditambah dengan struktur lantai berupa 

tribun. Dari struktur rangka tribun ini akan menciptakan ruang 

sisa yang nantinya akan digunakan sebagai ruang-ruang fasilitas 

penunjang. Penggunaan struktur ini dipilih karena struktur 

rangka lebih mudah dan cepat pembuatannya dan hasil dari 
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struktur ini cenderung lebih tidak memakan tempat. Sehingga 

nantinya stadion memiliki kesan yang ringan dari segi 

strukturnya, terbuka dengan lingkungan sekitarnya sehingga 

penonton memiliki emosi yang lebih stabil dan tidak tertekan oleh 

struktur yang berat dan kaku.  

7.6.3. Struktur Atap 

Tipe bentuk konstruksi atap stadion ada berbagai macam, 

dan yang digunakan pada stadion ini adalah menggunakan atap 

kantilever dengan kolom di bagian belakang tribun sebagai 

penahan beban. Kemudian dapat juga menggunakan atap 

membentang dari bagian belakang dan dibagian depan didukung 

oleh balok bentang panjang (long span beam), dan biasanya 

long span beam ini menpunyai pondasi tersendiri.  

 

Gambar 43 Bentuk Konstruksi Atap Stadion 

Sumber: STADIA: A Design and Development, Geraint John 

Untuk struktur atapnya sendiri menggunakan struktur 

membrane, dikarenakan Struktur membrane merupakan sistem 

struktur yang modern, ditemukan pertama kali pada pertengahan 

abad ke 20. Kelebihan dari struktur membran adalah bentuknya 

yang tipis, fleksibel, ringan, kuat tarik tinggi, memiliki durabilitas 

yang baik, memiliki tingkat insulasi panas dan insulasi suara 
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yang baik, serta tidak mudah terbakar. Dengan kelebihan 

tersebut maka membrane cocok untuk stadion yang low 

maintenance.  

Untuk tipe strukturnya membrane yang digunakan adalah 

antara Tension and Suspension Membrane Structure atau 

Frame Membrane Structure. Tension and suspension membrane 

structure keseluruhan permukaan membrane membentuk curva, 

tidak ada titik nol dari lengkungan kurvanya, mengandalkan 

struktur cable sehingga merepresentasikan lengkung membrane 

yang alami dan halus. Hal tersebut menimbulkan kesan modern-

visioner dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Sedangkan frame 

membrane structure merupakan tipe rangka struktur yang ditutup 

oleh membrane. Biasanya rangka menggunakan bahan baja 

dengan steel truss atau space truss.  

7.7. Konsep Utilitas 

a. Pemipaan dan Sanitasi 

Sumber air berasal dari PDAM dan sumur artesis. Sistem 

penyimpanannya menggunakan 2 tandon yaitu Ground Tank dan 

Roof Tank. Untuk sistem pendistribusiannya menggunakan 

Downfeed System, agar air tetap dapat mengalir saat listrik padam 

dan menghemat energi listrik.  
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Diagram 20 Utilitas Air Bersih 

Sumber: Analisis Pribadi 

Untuk air hujan juga dimanfaatkan untuk menyiram rumput dan 

flushing toilet. Air hujan diarahkan menuju bak penampungan lalu 

diarahkan menuju filter yang kemudian air yang sudah bersih 

dimasukan dalam bak penampungan. Untuk limbah cair dari toilet 

dimasukan dalam filter yang kemudian dimasukan dalam 

penampungan untuk menyiram rumput, bila penuh dimasukan dalam 

resapan. 

 

Diagram 21 Utilitas Air Hujan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Limbah padat dari toilet akan di masukan dalam biotank dan 

diresapkan 
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Diagram 22 Utilitas Limbah Padat 

Sumber: Analisis Pribadi 
b. Elektrikal 

Sumber listrik berasal dari PLN dan juga genset. Genset juga tidak 

hanya ada 1 tetapi 2 buah, untuk cadangan dan membagi arus listrik 

agar dapat menghemat daya. Genset disini berfungsi sebagai 

sumber daya utama stadion saat pertandingan dan cadangan saat 

tidak terjadi pertandingan bila aliran PLN mati. Bila menggunakan 

tata cahaya buatan harus disediakan generator set yang mempunyai 

kapasitas daya minimal 60 % dari daya terpasang. Generator set 

harus dapat bekerja mak'simal 10 detik pada saat aliran PLN padam. 

 

Diagram 23 Elektrikal 

Sumber: Analisis Pribadi 

c. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran 

Untuk pencegahan dan penanganan saat terjadi kebakaran 

diberikan pemasangan smoke detector, apabila timbul asam maka 

alarm kebakaran akan menyala dan pengunjung diarahkan untuk 

evakuasi dan sprinkler menyala untuk memadamkan api yang 

dibantu oleh hydrant box dan APAR. Untuk pencegahan dan 
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penanganan di luar bangunan disediakan hydrant jalan yang diambil 

dari saluran hydrant kota. Untuk area stadion menggunakan system 

dry pipe, yaitu pipa hanya berisi udara bertekanan, sehingga pipa 

akan tetap kering, hingga mendeteksi adanya kebakaran. 

 

Diagram 24 Pencegahan dan Penanganan Kebakaran 

Sumber: Analisis Pribadi 

d. Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal pada bangunan stadion selain tangga terdapat 

juga lift yang digunakan oleh penonton VVIP dan juga penonton 

difabel.   

e. Penangkal Petir 

Dikarenakan bangunan stadiob memiliki lantai bangunan yang lebih 

dari 2 lantai maka diperlukan pengnakal petir, system yang 

digunakan adalah menggunakan System NeoFlash dikarenakan 

system ini kokoh, bebas dalam perawatan, radius perlindungan 

sangat luas dapat mencapai radius 250 m, dan cocok diletakan pada 

bangunan tinggi.  

f. Komunikasi, Internet (Wifi), dan CCTV 

Sistem komunikasi ini biasanya digunakan untuk komunikasi 

antar pengelola. Alat yang digunakan contohnya, jaringan intercom, 
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dan juga walkie talkie. Untuk sambungan wifi dan CCTV 

menggunakan provider yang disambungkan pada router baik untuk 

wifi umum atau CCTV. 

g. Pengolahan Sampah 

Sampah yang berasal dari setiap unit ruang dipisahkan 

berdasarkan jenis sampahnya lalu dikumpulkan atau dibuang melalui 

shaft sampah yang ada pada setiap lantai, kemudian terkumpul di 

ruang sampah utama, untuk sampah organik diolah pada tempat 

pengolahan untuk menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik 

dibuang pada tempat pembuangan sementara lalu diangkut oleh truk 

sampah.   

 

Diagram 25 Pengolahan Sampah 

Sumber: Analisis Pribadi 

7.8. Konsep Teknologi 

a. E-Ticketing dan arena gate dengan ticket reader 

Pembelian tiket pertandingan dilakukan dengan e-ticketing 

secara online sehingga dapat meminimalisir antrian pembelian tiket 

pada area stadion.  
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Gambar 44 Sistem E-ticketing 

Sumber: www.skidata.com 

Sistem e-ticketing akan secara otomatis mengirimkan barcode 

kepada gawai pembeli/penonton apabila sudah melakukan 

pembayaran sehingga penonton nantinya dapat menggunakan 

barcode tersebut untuk memasuki stadion. Untuk memasuki arena 

stadion diperlukan juga alat pembaca barcode/ticket reader yang 

dapat dengan cepat dan akurat membaca barcode yang diterima dari 

penonton.  

 

Gambar 45 Mesin Gate ticket reader dan ticket reader portable 

Sumber: www.skidata.com 

Mesin arena gate ticket reader merk SKIDATA seperti gambar 

diatas memiliki spesifikasi pembacaan tiket sebesar 750 orang 

dalam satu jam. Apabila terjadi antrian dalam pembacaan barcode 

pada mesin arena gate ticket reader maka dapat juga dilakukan 

pembacaan tiket melalui mesin ticket reader portable yang dapat 

difungsikan secara situasional.  

Kelebihan sistem e-ticketing ini adalah mencegah calo, 

mencegah penonton tanpa tiket masuk arena stadion, membuat 
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pelayanan lebih cepat, mencegah antrian pembelian tiket, mencegah 

tiket palsu, memberi informasi secara update kepada pembeli tiket, 

memudahkan identifikasi penonton, memudahkan pengecekan, dan 

masih banyak lagi terutama pada sektor keamanan.  

b. Rainwater harvesting 

Rainwater harvesting atau pemanenan air hujan adalah sistem 

menangkap air hujan pada bidang bangunan seperti atap bangunan 

yang kemudian dikumpulkan dan disimpan pada suatu 

penampungan yang kemudian dilakukan proses filter16 sehingga air 

layak menjadi air yang digunakan untuk menyiram tumbuhan dalam 

kasus ini adalah digunakan untuk menyiram rumput lapangan.  

Penangkapan atau pemanenan air hujan dapat juga dilakukan 

pada area lapangan saat terjadi hujan sehingga air resapan air hujan 

di lapangan di tampung dalam penampungan yang kemudian 

digunakan untuk menyiram kembali rumput lapangan.  

 

Gambar 46 Sistem Rainwater Harvesting 

Sumber:https://www.dsd.gov.hk/Documents/SustainabilityReports/1314/en/resour

ces_conservation.html 

                                                             
16 Ontario Guidelines for Residential Rainwater Harvesting Systems 
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Diharapkan dengan adanya air hujan yang ditampung untuk 

kemudian digunakan sebagai air penyiram rumput dapat mengurangi 

jumlah kebutuhan air yang digunakan pada stadion ini mengingat 

kebutuhan air untuk menyiram rumput lapangan dengan jenis rumput 

Zoysia Matrella cukup besar yaitu 19 liter setiap m2 selama 7 hari, 

sehari dilakukan 2 kali penyiraman pagi sore apabila musim 

kemarau. Mengingat biaya perawatan stadion mahal salah satunya 

disebabkan keperluan penyiraman rumput lapangan. 

c. Panel Surya  

Untuk menciptakan stadion yang low maintenance tentunya 

harus dilakukan penghematan biaya perawatan stadion, salah 

satunya dengan menggunakan panel surya untuk energi alternatif.   

Panel surya nantinya diletakan pada atap bangunan stadion, energi 

yang dihasilkan panel surya ini hanya bisa digunakan langsung saat 

siang hari karena baterai penyimpanan yang relatif mahal, sehingga 

paling tidak dapat menekan biaya listrik pada siang hari.  

Terdapat pula penggunaan lampu jalan sirkulasi pada kompleks 

stadion yang dilengkapi denga panel tenaga surya dan batere untuk 

menyimpan energi panas matahari dan nantinya diubah menjadi 

energi listrik.


