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BAB IV 

 ANALISA MASALAH 

Menganalisa permasalahan tapak pada desain yang mungkin terjadi akibat 

adanya kurang kecocokan antara fungsi bangunan maupun pengguna dengan 

kondisi tapak, maka penelusuran permasalahan yang diuraikan dengan analisa 

sebagai berikut : 

4.1. Analisa Permasalahan Tapak 

4.1.1. Analisa Sirkulasi Kawasan Stadion 

 

Gambar 84. Analisa sirkulasi dan kawasan 

(Sumber : analisa pribadi) 
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Akses masuk dan keluar tapak terdapat 3 pintu yaitu di bagian barat tapak 

tepatnya pada jalan kolonel sunandar, pada sisi bagian utara lebar pintu masuk 

sekitar 10 meter, untuk sisi tengah lebar pintu masuk tapak sekitar 12 meter, dan 

pada sisi bagian selatan lebar pintu masuk tapak sekitar 10 meter. Pintu masuk 

pada bagian utara dan selatan diperuntukan untuk supporter sedangkan untuk 

pintu tengah diperuntukkan untuk pemain sepakbola maupun tamu vip.  

Sirkulasi  dalam tapak untuk akses kendaraan dibuat memutar mengelilingi 

stadion satu arah dengan lebar jalan 5 - 6 meter. Dengan menggunakan sistem 

sirkulasi satu arah ini supaya dapat memperlancar arus kendaraan pada saat 

ada pertandingan sepakbola dengan supporter yang banyak dan kendaraan 

yang padat. Untuk saat ini sirkulsi akses keluar tapak dengan kapasitas 10000 

orang tergolong ramai lancar. 

Permasalahan yang terjadi jika nanti ada tambahan suporter yang 

diasumsikan untuk sekitar 20 ribu orang dengan lahan stadion yang terbatas dan 

padatnya lingkungan sekitar yang merupakan area permukiman, maka sirkulasi 

keluar akan menjadi sangat padat dan sangat ramai. 
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4.1.2. Tempat Parkir  

 

Gambar 85. Analisa tempat parkir 

 (Sumber : analisa data survey) 

Untuk kondisi tempat parkir utama pada tapak sebenarnya pada lahan zona 

merah yang diperuntukkan sepagai tempat parkir mobil maupun motor. Namun 

kondisi pada saat ada pertandingan sepakbola lahan pada zona kuning yang 

merupakan tempat fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau juga dialih 

fungsikan sebagai tempat parkir sepeda motor. Hal ini dilakukan karena lahan 

parkir yang sempit dan tempat parkir yang berada didepan stadion sudah tidak 

muat lagi untuk menampung kendaraan para suporter yang datang ke stadion 

sehingga parkir terpaksa di tempatkan pada area yang masih kosong yaitu 

lapangan basket serta ruang terbuka hijau pada area pendopo. 

Dengan kondisi seperti ini maka permasalahan lahan parkir jadi permasalahan 

utama yang harus di evaluasi, supaya tidak mengganggu ataupun merusak 

fasilitas olahraga yang lain pada kawasan stadion, apalagi dengan renovasi yang 

akan dilakukan nanti akan menambah kapasitas penonton menjadi 20 ribu maka 

luapan kendaraan juga akan semakin bertambah. 
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4.1.3. Sirkulasi Stadion 

 

Gambar 86. Analisa sirkulasi stadion 

(Sumber : analisa data survey) 

Pada analisa gambar diatas terdapat 4 pintu untuk akses masuk dan keluar 

stadion bagi penonton, yaitu pada bagian barat 2 jalur masuk dan keluar dan 

pada bagian timur stadion 2 jalur untuk keluar, sehingga kondisi ini membuat 

sirkulasi keluar dan masuk stadion menjadi kurang lancar.  

Pada data survey saat saya menonton pertandingan persipa dengan 

banyaknya suporter yang hadir dengan jumlah sekitar 10.000 suporter membuat 

kepadatan pada saat masuk dan keluar stadion, sehingga jalur masuk dan keluar 

yang hanya ada empat pintu membuat sirkulasi keluar menjadi berdesakan dan 

kurang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kapasitas penonton yang ada.  

Permasalahan yang terjadi yaitu dengan kondisi tersebut sirkulasi stadion 

kurang berfungsi dengan baik karena kurang memenuhi luapan penonton untuk 

keluar stadion dan sangat tidak nyaman bagi suporter yang hadir di stadion.  



78 

 

 

4.1.4. Analisa Jalur Pejalan Kaki 

 

Gambar 87. Analisa jalur pejalan kaki 

(Sumber : data survey) 

Jalur pejalan kaki pada area stadion joyokusumo hanya ada pada area 

selatan tapak dengan lebar 2 meter, kondisi baik dengan perkerasan batu koral. 

Jadi untuk jalur pedestrian pada kawasan stadion secara keseluruhan sangat 

kurang karena pedestrian hanya ada pada bagian selatan stadion saja. 

Sehingga permasalahannya yaitu kurangnya jalur pedestrian untuk pejalan 

kaki pada kawasan stadion joyokusumo membuat kawasan/ hubungan antar 

ruang menjadi kurang hidup karena sirkulasi untuk akses pejalan kaki tidak 

maksimal, padahal akses pedestrian sangat penting keberadaannya terutama 

untuk menghubungkan antar fasilitas olahraga yang ada pada kawasan stadion, 

serta untuk keselamatan penonton yang hadir. 

Tidak adanya jalur pedestrian menuntut pejalan kaki untuk berjalan sepanjang 

jalan akses kendaraan yang tidak diperuntukan untuk akses pejalan kaki, 

sehingga ini akan membahayakan bagi pejalan kaki karena akses sirkulasi hanya 

ada untuk jalur kendaraan dengan lebar 5 - 6 meter. 
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4.1.5. Analisa Kebutuhan Lahan 

 

Gambar 88. Luas lahan 

(Sumber : google maps 2018) 

Dalam perhitungan besaran ruang diketahui bahwa rencana renovasi dengan 

kapasitas 20 ribu penonton dengan perhitungan sesuai dengan regulasi yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah, kebutuhan luas lahan keseluruhan sekitar 

88.784,674 m2 / sekitar 8,87 hektar,  

Permasalahan yang terjadi yaitu lahan yang tersedia sekarang sekitar 6,8 

hektar, sehingga perlu penambahan lahan sekitar 2,07 hektar untuk merenovasi 

area stadion joyokusumo ini supaya menjadi stadion standar kabupaten / stadion 

tipe b. 

4.2. Permasalahan Desain  

4.2.1. Tampilan Stadion  

Rencana Renovasi Stadion joyokusumo ini akan menampilkan bentuk 

bangunan yang modern serta memberikan wujud representasi melalui ekspos 

tampilan struktur bangunan, mengutamakan fungsi, fleksibilitas dan kemudahan 

operasional antar ruang yang berdampak pada kenyamanan penggunanya. 

Modern diambil karena supaya dapat menyelaraskan kawasan tersebut yang 

merupakan area perumahan yang gayanya dominan modern dan minimalis. 
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Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perencanaan dan 

perancangan tentang renovasi stadion joyokusumo dengan memperhatikan 

aspek struktur dan fungsional yang telah direncanakan dengan tepat, sehingga 

dapat memunculkan unsur estetika/keindahan di dalamnya yang memenuhi 

kaidah perancangan bangunan olahraga.  

Permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana rancangan renovasi stadion 

joyokusumo pati dengan tampilan bangunan yang modern dan dapat diterapkan 

pada masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga bangunan dapat 

tetap menyesuaikan perkembangan jaman. 

4.2.2. Menampilkan Identitas Kawasan 

Rencana Renovasi Stadion Joyokusumo akan menjadikan stadion berstandar 

nasional yang menciptakan tampilan wujud citra bangunan yang menguatkan 

identitas kawasan, sehingga dengan adanya stadion dengan wujud yang baru 

dapat menjadi penanda pada kawasan tersebut supaya kawasan terutama pada 

daerah pati bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. 

Permasalahannya yaitu bagaimana merencanakan dan merancang sebuah 

bangunan stadion skala nasional yang konteks dengan daerah setempat, 

terutama daerah Kabupaten Pati. 

4.3. Pernyataan Masalah Desain 

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 ?   


