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BAB VII 

 LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Landasan Perancangan Penerapan High Tech 

1. Penggunaan struktur yang di perlihatkan seperti struktur utama dan struktur 

rangka atap 

 

Gambar 92. Penerapan high tech rangka atap 

(Sumber : http://tectonicablog.com/?p=113648 ) 

2. Penerapan bukaan yang transparan diterapkan pada pelingkup bangunan 

maupun penutup atap 

 

Gambar 93. Penerapan bukaan transparan 

(Sumber : Pinterest.com ) 

3. Pemberian warna cerah dan berbeda dari struktur maupun utilitasnya untuk 

memberikan perbedaan yang jelas mengenai jenis struktur dan utilitas 
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Gambar 94. Pemberian perbedaan warna pada struktur dan utilitas 

(Sumber : Pinterest.com ) 

7.2. Landasan Perancangan Kontekstual  

Menampilkan batik tulis bakaran salah satunya yang diterapkan adalah jenis 

motif Sidomukti dan motif Ladrang, yang diterapkan pada motif pelingkup 

bangunan stadion maupun sebagai ornamen, sebagai contoh : 

     

Gambar 95. Analisa penggunaan ornamen 

( Sumber : analisa pribadi ) 

Penggunaan ornamen diterapkan pada pelingkup bangunan dengan 

menggunakan marerial metal cutting dengan penambahan warna corak 

retak/remek sehingga ciri khasnya dapat lebih muncul.  
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7.3. Landasan Perancangan Tata Ruang 

Konsep penataan ruang pada bangnan di buat dengan mempertimbangkan 

fungsi ruang mana yang jauh dan mana yang didekatkan, sehingga sirkulasi 

yang dicapai dapat berfungsi dengan baik dan lancar. 

7.3.1. Konsep Perancangan Ruang Luar 

Konsep ruang luar yang diterapkan pada perancangan stadion adalah 

mengacu pada tatanan tata ruang luar, mulai dari alur masuk ke dalam tapak 

dengan alur pergerakan sampai ke dalam bangunan, penataan ruang dibuat 

memusat dengan stadion berada ditengah sebagai fusatnya lalu fasilitas 

pendukung lain berada disekelilingnya. 

7.3.2. Konsep Perancangan Ruang Stadion 

Fungsi utama stadion yaitu sebagai tempat sarana perlombaan sepakbola dan 

beberapa olahraga atletik. Untuk itu penataan ruang maupun sirkulasi stadion 

menjadi prioritas utama dalam perancangan stadion. Dengan penerapan konsep 

penataan ruang yang memusat yaitu area olahraga berada ditengah sebagai 

pusatnya lalu diikuti dengan tribun penonton yang mengelilingi area olahraga. 

7.4. Landasan Perancangan Pelingkup 

Konsep pelingkup bangunan menggunakan material yang mudah didapat 

serta dapat mendukung dengan fungsi bangunan, untuk bahan material 

pelingkup stadion menggunakan metal cuting dengan motif batik bakaran, 

sedangkan untuk bahan material dinding menggunakan bata merah ataupun 

bata ringan, bahan ini digunakan karena mudah didapat serta harga yang tidak 

terlalu mahal sehingga lebih efisien dalam pembangunan. 
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7.5. Landasan Perancangan Struktur  

Dasar pertimbangan yang diperhatikan untuk menentukan sistem struktur 

yang akan digunakan yaitu kekuatan struktur yang menunjang bangunan, kondisi 

tanah site, hubungan antara sistem struktur yang dipilih dengan denah 

bangunan, faktor efektifitas dan efisiensi dari sistem yang digunakan. 

Dari hasil pertimbangan tersebut, maka struktur yang akan digunakan pada 

renovasi stadion joyokusumo adalah sebagai berikut :  

1. Substruktur  

Substruktur yang tepat digunakan adalah untuk pondasi dangkal 

menggunakan pondasi lajur batu belah dan pondasi foot plat, sedangkan 

untuk pondasi dalam menggunakan  pondasi tiang pancang, dipilih supaya 

bangunan tidak ambles karena beban yang diterima cukup besar baik itu 

beban hidup maupun beban mati. 

                 

                     a. Pondasi lajur batu belah                      b. Pondasi footplat 

Gambar 96. Pondasi dangkal 

(sumber : https://www.slideshare.net/oki24/jenis-jenis-pondasi) 

 

Gambar 97. Pondasi tiang pancang 

(https://muhammadirhammi.wordpress.com/2016/10/30/pondasi-tiang-pancang/) 
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2. Super struktur  

Sedangkan untuk super struktur menggunakan struktur rangka beton 

bertulang dipilih karena lebih fleksibel dan mudah dibentuk untuk 

menyesuaikan kebutuhan ruang, serta struktur rangka atap space frame 

maupun space trus atau rangka baja yang merupakan struktur yang cocok 

digunakan untuk bangunan bentang lebar. 

 

Gambar 98. Struktur rangka beton bertulang 

(sumber : https://nawarsyarif.blogspot.com/2011/10/sistem-rangka.html) 

  

Gambar 99. Struktur rangka atap space frame dan rangka baja 

(https://www.konstruksibesibaja.com/atap-space-frame/) 

7.6. Landasan Perancangan Utilitas 

7.6.1. Sistem Penghawaan Udara 

Sistem penghawaan udara pada bangunan ini adalah kombinasi antara sistem 

penghawaan alami dan buatan. Sistem ini dirancang dengan mengatur lubang 

masuk dan keluarnya udara serta dengan ventilasi silang. Untuk penghawaan 

buatan menggunakan Air Conditioner. Khususnya pada beberapa ruang khusus 

dimana ruang membutuhkan sterilisasi yang tinggi 
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7.6.2. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan stadion ini pada dasarnya terdiri atas 2 sistem 

pencahayaan berdasarkan sumbernya, yaitu pencahayaan alami (mengunakan 

sinar matahari) dan pencahayaan buatan (lampu). Khusus untuk sistem 

pencahayaan buatan, terdapat beberapa sistem yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan, contohnya pada lapangan sepakbola yang membutuhkan cahaya 

yang terang untuk pencahayaan malam hari. Pencahayaan untuk penerangan 

lapangan stadion nanti sekitar 2500 lux sehingga cukup terang.  

Lampu utama yang digunakan menggunakan jenis lampu sorot Light Emitting 

Diode (LED), dan untuk lampu ruangan menggunakan lampu TL, keunggunan 

penggunaan lampu ini yaitu lebih hemat konsumsi listrik, bisa lebih terang dan 

lebuh awet/tahan lama. Selain hemat listrik lampu ini juga ramah lingkungan 

karena mampu mengurangi emisi karbon stadion serta pencahayaan yang 

dihasilkan tidak terlalu membahayakan dan daya terangnya lebih berkualitas. 

 

Gambar 100. Lampu sorot LED stadion 

(https://www.tokopedia.com/istanarumah-tan/led-flood-1000watt-lampu-sorot-stadion-

1000watt-panasonic) 
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Lampu yang digunakan untuk penerangan lapangan adalah jenis LED Flood 

1000w Lampu Sorot Stadion Panasonic dengan pengeluaran cahaya 130000 

lumen. Dalam analisa perhitungan kebutuhan lampu stadion untuk menerangi 

lapangan dengan perhitungan sebagai berikut :  

- Luas area olahraga utama sebesar 18.854 m2 x intensitas cahaya yaitu 

2500 lux = 47.135.000 lumen  

- 1 set lampu memiliki 130000 lumen, jadi 47.135.000 lumen : 130000 = 

362,5769 dibulatkan menjadi 363 set lampu 

Jadi lampu yang dibutukhan untuk menerangi lapangan olahraga utama 

dengan intensitas cahaya 2500lux adalah 363 set lampu jenis LED Flood 1000w 

Lampu Sorot Stadion Panasonic. 

7.6.3. Sistem Kelistrikan  

Sistem lostrik bangunan bersumber dari PLN, Generator Set, serta Solar 

Panel. Berikut ini adalah diagram jalur instalasi listrik :  

 

Gambar 101. Diagram instalasi listrik 

 ( Sumber : analisa pribadi ) 
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7.6.4. Sistem Proteksi Kebakaran  

Sistem pemadam kebakaran merupakan pencegahan terhadap bahaya 

kebakaran. Sistem yang digunakan sistem alarm, sprinkler, hydrant, gas halon, 

exhaustfan dll. Gas halon untuk memadamkan api dan exhaust berfungsi untuk 

menyedot asap keluar bangunan.  

7.6.5. Sistem Keamanan  

Sistem keamanan menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) yang 

dipasang pada titik-titik baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan 

dikontrol dengan VDT (Video Display Terminal) pada ruang keamanan.  

7.6.6. Sistem Sanitasi, Drainase  

1. Penyaluran Air Bersih Penyaluran air bersih dari PAM digunakan dengan 

bantuan pompa yang terlebih dahulu disimpan dalam tangki air (water tank).  

2. Pembuangan Air Kotor Terbagi atas :  

a. Air Hujan : pembuangan air hujan menuju saluran kota dilengkapi 

dengan bak bak control  

b. Air Kotor : pembuangan air kotor / limbah padat yang berasal dari toilet 

disalurkan ke ipal.  

7.7. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Konsep bentuk bangunan terbuat dari bentuk geometri yaitu lingkaran, bentuk 

dipilih karena lebih efisien dalam penataan ruang stadion yang mengelilingi 

lapangan olahraga sehingga ruang yang terpakai bisa maksimal.  
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7.8. Landasan Perancangan Sirkulasi 

Jenis sirkulasi pada tapak terbagi menjadi dua yaitu sirkulasi ruang luar / 

kawasan dan sirkulasi ruang dalam stadion 

7.8.1.Konsep sirkulasi kawasan stadion  

Dalam uraian permasalahan yang terjadi jika nanti ada tambahan suporter 

yang diasumsikan untuk sekitar 20000 orang dengan lahan stadion yang terbatas 

dan padatnya lingkungan sekitar yang merupakan area permukiman, maka 

sirkulasi keluar akan menjadi sangat padat dan sangat ramai. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut sirkulasi kawasan terbagi menjadi dua 

yaitu sirkulasi kendaraan yang berhubungan dengan areal parkir, serta sirkulasi 

pejalan kaki berupa pedestrian dan jalan setapak. Elemen pembentuk sirkulasi 

kendaraan bermotor berupa aspal sedangkan pedestrian berupa beton cetakan 

yang perletakannya lebih tinggi dari areal sirkulasi kendaraan. Penggunaan 

elemen ramp sebagai solusi agar bangunan dapat dimanfaatkan juga oleh 

disable.  

1. Sirkulasi Kendaraan dan parkir 

Dalam mengatur sirkulasi kendaraan didalam tapak maupun keluar masuk 

tapak, harus dipertimbangkan kemungkinan rancangan yang dapat 

memenuhi fungsi ataupun estetisnya. Kendaraan yang akan masuk menuju 

tapak, pintu masuknya harus jelas, tidak boleh ada penghalang dari arah 

manapun. Tempat kendaraan datang serta tempat memarkir kendaraan 

hendaknya dirancang dengan efisien yaitu dengan memperhatikan cara 

penurunan penumpang. 
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Hal ini dapat memudahkan penumpang turun tanpa harus ada gangguan 

seperti harus menyeberang jalan untuk menuju kebangunan. Setelah 

menurunkan penumpang, kendaraan membutuhkan tempat parkir yang 

cukup dan tempat untuk memutar kendaraan. Untuk merespon banyaknya 

kendaraan dengan lahan parkir yang terbatas maka dapat menggunakan 

basement maupun gedung parkir. 

 

Gambar 102. Sirkulasi keluar tapak 

( Sumber : analisa pribadi ) 

Untuk akses keluar tapak dibutuhkan jalur keluar yang lebih supaya 

pengendara dapat keluar pada kawasan stadion dengan cepat sehingga 

pengendara tidak terlalu menumpuk pada kawasan stadion yang membuat 

kemacetan parah, penambahan pintu keluar dapat dibuka pada area selatan 

stadion yang langsung menuju ke jalan ahmad yani, dengan penambahan 2 

pintu keluar sehingga pentu keluar stadion ada lima akses yaitu pada jalan 

kolonel sunandar 3 pintu dan jalan ahmad yani 2 pintu, masing - masing 
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pintu menampung untuk 4000 orang, dalam perhitungan rata - rata jumlah 

kendaraan dari kebutuhan parkir dibagi dengan 5 pintu maka dapat 

disimpulkan pengendara motor dengan jumlah 1200, mobil 306, dan bus 8 

unit, sehingga sesuai analisa pengendara mobil keluar dengan memberikan 

karcis parkir membutuhkan waktu berhenti 5-6 detik / mobil atau 1 menit / 10 

mobil, untuk pengendara motor membutuhkan 3 detik / 1 motor atau 1 menit 

20 motor dibuat dua jalur menjadi 40 motor /menit. Diperkirakan pengendara 

mobil dan bus dengan jumlah 314 unit dapat keluar dengan kurun waktu 32 

menit, sedangkan untuk pengendara motor dengan jumlah 1200 unit dapat 

keluar dengan kurun waktu 30 menit. 

2. Sirkulasi pejalan kaki 

Sirkulasi pejalan kaki membentuk sarana penghubung yang penting untuk 

menghubungkan berbagai kegiatan didalam tapak. Sistem sirkulasi pejalan 

kaki dirancang untuk menempatakan hal yang menarik perhatian visual, 

maka pejalan kaki akan tertarik untuk melaluinya. 

Faktor yang harus diperhatikan adalah sirkulasi pejalan kaki harus terpisah 

dengan sirkulasi kendaraan. Pemisahan ini dapat dengan pembedaan level 

atau dengan jenis material yang digunakan. Selain itu, tanaman peneduh 

juga sangat diperlukan untuk memberikan keteduhan pengunjung. 

7.8.2. Konsep Sirkulasi stadion 

Pembentukan pola sirkulasi dalam stadion ini disesuaikan dengan sirkulasi 

penggunanya, mulai dari pengelola, penonton, serta pemain. 

Dalam analisa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dengan permasalahan utama yaitu kurangnya bukaan pintu masuk penonton, 
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sehingga dalam rencana nanti pintu masuk penonton ke stadion akan dibuat 

sesuai dengan ketentuan standar nasional yaitu dengan perhitungan lebar pintu 

total harus mampu menampung luapan arus pengunjung dalam waktu maksimal 

5 menit, dengan perhitungan setiap lebar 53 cm bukaan untuk 40 orang /menit, 

sedangkan untuk zona per sektor minimal 2000 dan maksimal 3000 orang.  

Jadi untuk memenuhi bukaan pintu stadion atau tribun penonton dengan 

kapasitas 20 ribu akan dibuat 2000 orang /sektor sehingga total ada 10 sektor, 

tiap sektor membutuhkan 2 pintu dengan bukaan selebar 2,65 m yang dapat 

menampung luapan masing - masing 1000 orang per bukaan. Jadi total bukaan 

keseluruhan ada 20 pintu untuk mengeluarkan penonton dalam waktu 5 menit. 

7.9. Kebutuhan Luas Lahan  

 

Gambar 103. Kebutuhan lahan 

( Sumber : analisa pribadi ) 

Dalam permasalahan kebutuhan luas lahan pada tapak sangat kurang untuk 

memenuhi kebutuhan luasan area stadion, kekurangan lahan sekitar 2,07 hektar 

sehingga perlu penambahan luas lahan, penambahan luas lahan ada pada 

bagian sisi timur tapak dengan tanda garis warna kuning. Efek dari perluasan 

lahan ini yaitu dengan merelokasikan area perumahan, relokasi  perumahan 

dapat dipindahkan ke kawasan yang diperuntukan untuk area perumahan.  


