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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dibidang olahraga, Kabupaten Pati memiliki klub sepakbola yaitu Persipa Pati 

yang masih berkompetisi di liga tiga Indonesia. Namun dari sisi penyediaan 

fasilitas infrastruktur belum memberikan peran terhadap perkembangan olahraga 

sepakbola. Supaya mampu memenuhi prasarana, peran stadion harus mampu 

memaksimalkan prestasi atlit yang berlaga.  

Stadion yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pati ini masih rendah 

fasilitasnya yang kurang memenuhi syarat untuk stadion sepakbola, seperti 

lapangan bergelombang, kondisi lapangan dengan rumput yang tidak rata, 

drainase lapangan kurang lancar sehingga mudah tergenang air, ruang ganti 

pemain kurang memenuhi standar stadion di indonesia, tribun penonton kurang 

standar, serta sirkulasi pintu masuk penonton stadion yang kurang memenuhi 

standar kapasitas, tidak ada penerangan lampu dan masih banyak lagi masalah 

yang berkaitan dengan kurangnya standar stadion.  

Dengan keberadaan stadion yang kapasitasnya masih kurang memenuhi 

animo masyarakat yang datang sehingga masyarakat kurang nyaman dalam 

memberikan dukungan. Karena itu stadion sepakbola yang sudah memenuhi 

standar sangat diperlukan di Kabupaten Pati.  

Untuk memenuhi standar kelayakan menggelar pertandingan laga nasional, 

perlu pemugaran kembali stadion untuk memenuhi standar stadion skala 

kabupaten/ stadion tipe B kelas 2 Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai 
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dengan ketentuan Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Stadion Joyokusumo 

saat ini sudah masuk dalam kategori stadion tipe B kelas 2 tetapi kondisi stadion 

masih kurang memenuhi standar stadion terutama pada fasilitas pendukungnya 

yang masih kurang memenuhi standar stadion tipe B.  

Rencana Renovasi Stadion Joyokusumo Pati nanti akan menciptakan 

tampilan bangunan modern dengan penerapan masa kini dan citra bangunan 

yang menguatkan identitas kawasan, sehingga dalam perncanaan menggunakan 

pendekatan Arsitektur High Tech dan Kontekstual. 

1.2. Rumusan Masalah Desain 

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan, dapat 

diambil beberapa pernyataan masalah desain antara lain : 

1. Bagaimana rancangan Renovasi Stadion Joyokusumo Pati dengan tampilan 

bangunan yang modern dan kekinian? 

2. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah bangunan stadion 

berstandar nasional yang konteks dengan daerah setempat?  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari renovasi stadion ini adalah mendesain stadion skala kabupaten 

dengan lebih layak sesuai dengan stadion tipe B kelas dua standar nasional. 

Sehingga stadion ini dapat digunakan untuk ajang sepakbola maupun olahraga 

atletik dalam skala nasional maupun kabupaten 
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1.4. Manfaat 

Manfaat yang yang akan didapat : 

Manfaat yang akan didapat : 

1. Bagi Kota Pati 

a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas di bidang olahraga terutama untuk 

olahraga sepakbola 

b. Dengan adanya stadion yang sudah memenuhi standar dapat menjadi 

kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati, dapat memberikan fasilitas 

stadion yang lebih baik kepada masyarakat  

c. Sebagai tempat hiburan dan wisata olahraga untuk masyarakat Pati 

2. Bagi masyarakat / pengunjung 

Dengan stadion yang sesuai standar dapat memberikan semangat baru bagi 

masyarakat Kabupaten Pati untuk bermain sepakbola maupun olahraga atletik.  

1.5. Sistematika Pembahasan 

Bab l Pendahuluan 

Berisi uraian tentang pendahuluan dan pemaparan pemikiran awal mengenai 

rencana Renovasi Stadion Joyokusumo Pati, materi pembahasan menyangkut 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran desain, manfaat, 

dan sistematika pembahasan. 
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Bab ll Gambaran Umun  

Berisi tentang lokasi tapak, kondisi existing tapak, deskripsi umum fungsi 

bangunan, lingkungan fisik alami dan buatan, lingkungan masyarakat. 

Bab lll Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang analisa pengguna, tentang kegiatan yang dilakukan, analisa 

kebutuhan ruang, analisa persyaratan ruang, analisa pengeompokan ruang dan 

zonasi. 

Bab IV Penelusuran Masalah 

Berisi tentang kajian terhadap masalah dari beberapa aspek yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan masalah berdasarkan pada 

kaitannya antara fungsi, ruang, tapak/lokasi, dan lingkungan.  

Bab V Kajian Teoritik  

Berisi tentang penyusunan teori baik arsitektural maupun non arsitektural 

sebagai landasan dalam proses pemecahan masalah desain 

Bab VI Pendekatan Perancangan 

Berisi tentang pendekatan desain sebagai dasar dalam proses desain dengan 

menetapkan berdasarkan pada kajian teori yang telah diuraikan. 

Bab VII Landasan Perancangan 

Landasan perancangan adalah sikap dan pandangan terhadap aspek yang 

menjadi dasar dalam pemecahan masalah pada desain. 

  


