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Bab VIII. Strategi Desain 

8.1. Strategi Desain 

Dalam menyelesaikan masalah desain projek “Stadion Klub 

Sepak Bola Tipe C dengan Pendekatan Perilaku Suporter di 

Semarang” yang sudah ditetapkan sebelumnya memerlukan 

tahapan-tahapan dalam proses perancangan arsitektur yang harus 

dilakukan agar masalah desain dapat diselesaikan. Berikut adalah 

tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah desain projek ini: 

Table 30 Tahap-Tahap Strategi Desain 

Sumber: Analisis Pribadi 

1. Masalah Desain 
Bagaimana tata ruang pada stadion yang 
dapat mencegah terjadinya kerusuhan 
suporter? 

 
Tahap 1 

Analisis dan mempelajari perilaku supporter di 
Indonesia  

 
Tahap 2 

Mewawancara supporter yang pernah terlibat 
kerusuhan 

 Tahap 3 Analisa sebab terjadinya kerusuhan supporter 

 
Tahap 4 

Menganalisa kerusakan yang banyak terjadi di 
stadion akibat dari ulah supporter 

 Tahap 5 Mencari teori mengenai kerusuhan supporter  

 
Tahap 6 

Mempelajari preseden tata ruang stadion yang 
jarang terjadi kerusuhan (aman) 

 
Tahap 7 

Menyesuaikan teori penyebab supporter 
melakukan kerusuhan dan preseden stadion 
yang aman 

 
Tahap 8 

Mencari penyelesaian desain tata ruang untuk 
menanggapi sebab kerusuhan supporter 

 
Tahap 9 

Membuat konsep perencanaan tata ruang 
berdasarkan data dan analisis sebelumnya 
mengenai perilaku agresif supporter 

 
Tahap 10 

Perancangan tata ruang stadion yang dapat 
mencegah terjadinya kerusuhan suporter 

2. Masalah Desain 
Bagaimana pelingkup stadion yang tidak 
mudah dirusak oleh oknum suporter? 

 
Tahap 1 

Analisis dan mempelajari perilaku supporter di 
Indonesia  

 
Tahap 2 

Mewawancara supporter yang pernah terlibat 
kerusuhan 
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 Tahap 3 Analisa sebab terjadinya kerusuhan supporter 

 
Tahap 4 

Menganalisa kerusakan yang banyak terjadi di 
stadion akibat dari ulah supporter 

 Tahap 5 Mencari teori mengenai kerusuhan supporter  

 
Tahap 6 

Mempelajari pelingkup stadion yang tidak 
mudah dirusak (kuat)  

 
Tahap 7 

Mempelajari preseden pelingkup stadion yang 
jarang terjadi kerusuhan  

 

Tahap 8 

Membuat konsep perencanaan pelingkup 
stadion berdasarkan data dan analisis 
sebelumnya mengenai perilaku agresif 
supporter 

 
Tahap 9 

Perancangan pelingkup stadion yang tidak 
mudah dirusak (kuat) 

3. Masalah Desain 
Bagaimana pelingkup stadion yang low 
maintenance? 

 
Tahap 1 

Mewawancara pengelola stadion mengenai 
biaya maintenance  

 
Tahap 2 

Menganalisa kerusakan yang banyak terjadi di 
stadion-stadion Indonesia yang akan berakibat 
pada maintenance yang mahal 

 Tahap 3 Mempelajari teori mengenai low maintenance  

 
Tahap 4 

Mempelajari pelingkup stadion yang low 
maintenance 

 
Tahap 5 

Mempelajari teknologi alternative yang dapat 
mengurangi biaya maintenance  

 
Tahap 6 

Membuat konsep perencanaan pelingkup 
stadion berdasarkan data dan analisis 
sebelumnya mengenai low maintenance 

 
Tahap 7 

Perancangan pelingkup stadion yang low 
maintenance 
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8.2. Kerangka Alur Pikir Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 26 Kerangka Alur Pikir Desain 

Sumber: Analisis Pribadi 

Tidak ada klub sepak bola di Indonesia 
yang memiliki stadion sendiri 

Sering terjadi kerusuhan supporter di 
Indonesia 

Tata Ruang sesuai perilaku agresif supporter 

Pelingkup sesuai perilaku agresif supporter 

Perawatan bangunan mahal 

Kajian Tapak 

dan 

Lingkungan  

Kajian 

Manusia 

(Pengguna) 

Kajian teoritik 

Agresifitas supporter 

dan low Mintenance  

Pendekatan 

Perilaku Agresif 

Suporter  

Analisa 

(dalam LTP) 

Validasi 
Masalah 

Dokumen 
Perancangan 

Konsep 
Perencanaan Design 

Development 

Conceptual & 
Schematic 

Design 

Perawatan stadion 
Keamanan pertandingan 

Kelengkapan Fasilitas 

Strategi 

Desain 

Pendekatan 

Teknologi 

Suporter  

Kajian 

Stadion 


