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1.1. Latar Belakang 

Sepak bola merupakan olah raga paling popular dan digemari bukan hanya di 

Indonesia bahkan juga didunia saat ini. Sepak bola telah menjadi suatu fenomena 

tersendiri. Pada perkembangannya sekarang, olahraga ini telah menjelma sebagai suatu 

industri, industri sepakbola. Kesuksesannya tdak hanya didasarkan untuk mengejar 

prestasi, namun juga telah laku untuk dijual dan menghibur. Mau tidak mau sepakbola 

harus dapat dikelola secara professional agar mendatangkan fungsi ekonomi. 

Stadion merupakan sarana paling penting dalam olahraga ini. Sebagai suatu 

arena hiburan bagi para penggemar sepekbola, stadion harus mampu memberikan suatu 

kenyamanan dan keamanan baik bagi penonton maupun pemain, sesuai dengan standar 

perencanaan bangunan stadion. Dengan didukung oleh fasilitas penunjang dan bentuk 

arsitektur stadion yang menarik sebagai nilai lebih, maka diharapkan mampu menyedot 

pengunjung yang pada akhirnya bermuara sebagai sumber penghasilan pengelola stadion 

atau klub. 

Kendal adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki prestasi yang 

cukup baik dalam bidang olahraga khususnya sepakbola. Dalam perkembangannya, minat 

masyarakat di Kendal terhadap perkembangan dunia sepakbola semakin naik. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan banyaknya klub-klub sepakbola di Kendal. 

Stadion sepak bola yang berada di kota Kendal, sebagai stadion sepakbola 

paling besar di Kendal dan juga sebagai markas klub sepakbola Persik Kendal saat ini 

dirasa kurang dapat menampung besarnya ketertarikan masyarakat terhadap olahraga ini. 

Kondisi stadion utama Kendal yang belum memenuhi standart meliputi beberapa 

hal antara lain : 

1. Kapasitas tribun penonton saat ini yang berjumlah 12.000 orang tidak 

mencukupi jumlah penonton pada saat pertandingan kompetisi divisi 1 liga 

indonesia dilaksanakan, yaitu mencapai 15.000 orang. Sedangkan untuk 

tahun 2014 Persik Kendal akan ditargetkan masuk ke divisi Utama liga 

Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah lagi 

jumlah penontonnya (sumber: wawancara dengan pihak pengelola stadion 

Bapak Sugiarto Disdikpora) , (Kendal news) 
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Analisa kebutuhan parkir berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat : 

 

Jumlah tempat 
duduk 

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000

Kebutuhan 
(SRP) 235 290 340 390 440 490 540 790 

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan 

kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang 

bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP 

adalah SRP untuk mobil penumpang. 

Berdasarkan analisa diatas maka perlu adanya perencanaan dan 

perancangan penambahan tempat parkir untuk Stadion Utama Kendal yang akan 

direncanakan untuk kapasitas 25.000 penonton. 

 

4. Dengan adanya penambahan kapasitas  tribun Barat dan tribun Timur, maka 

akan ada penambahan struktur baru dan juga perubahan pada fasade bangunan 

stadion tersebut, yaitu pada fasade tribun Barat dan Fasade tribun Timur 

 

(sumber foto:survey) 

5. Untuk denah bangunan existing perlu adanya penambahan kantor KONI yang 

saat ini hanya ada satu kantor saja, sedangkan kantor Koni yang dibutuhkan 

meliputi ada beberapa cabang olahraga yaitu : sepakbola, tolak peluru, lompat 

jauh, lempar lembing, dan lari 

(sumber: wawancara dengan pihak pengelola stadion Bapak Sugiarto 

Disdikpora) 

 

Tabel 1.1. Satuan Ruang parkir 

Sumber: dishub  



Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa stadion 

sepakbola utama Kendal sangat perlu di redesain karena demi menunjang kegiatan 

olahraga sepakbola dan atau atletik serta fasilitas untuk penontonnya. 

 

1.2. Tujuan Dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan  

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu 

penekanan desain yang sesuai dengan karakter bangunan yang akan dibuat yaitu 

Stadion Sepak Bola di Kendal. 

1.2.2. Sasaran 

Memperoleh suatu landasan konseptual yang dapat dijadikan dasar pijakan 

pada penyusunan program perencanaan dan perancangan redesain stadion Kendal 

sebagai stadion sepakbola nasional. 

 

1.3.  Manfaat 
Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan 

pembaca pada umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya yang akan 

mengajukan produk Tugas Akhir. 

 

1.4. Ruang Lingkup Bahasan 

Pembahasan yang akan dilakukan ditekankan pada aspek-aspek 

perancanaan dan perancangan arsitektur, baik aspek fisik maupun non fisik. 

 



1.5. Metode Pembahasan 
a. Study Literatur

Yaitu dengan mempelajari literature baik dari buku-buku maupun 

browsing internet mengenai teori, konsep dan standar perencanaan dan 

perancangan Komplek Stadion Sepakbola. 

b. Study Banding

Melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang dilakukan 

pada beberapa bangunan yang berfungsi sama untuk analisa dan 

criteria yang diterapkan pada Stadion Olahraga yang akan 

diprogramkan. 

c. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak terkait, khususnya   

 pihak pengelola stadion Kendal. 

 



Alur Pikir 

 Latar Belakang
Aktualita :  

• Olahraga sepakbola merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan salah satu kegiatan 
yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih sehat dan produktif. 

• Olahraga sepakbola sebagai sarana kompetisi antar masyarakat selain untuk meningkatkan kualitas sepakbola dalam 
masyarakat itu sendiri, tetapi juga sebagai wadah untuk berkumpulnya masyarakat dalam suatu kegiatan yang positif. 

• Minat masyarakat Kendal akan olahraga sepakbola meningkat, salah satunya dapat dilihat dari bertambahnya klub-klub 
sepakbola di Kendal. 

Urgensi 
• Kondisi Stadion Utama Kendal yang belum memenuhi standart. 
• Dibutuhkan stadion yang mampu mendukung prestasi maupun pembinaan atlit di kota Kendal, serta mampu menjadi 

sarana hiburann bagi masyarakat. 
Originalitas 
• Merencanakan dan merancang " Redesain Stadion Utama Kendal " dengan konsep desain yang efisien, nyaman, rekreatif, 

dan estetis dapat membuka semangat pemuda Kendal dalam bidang sepak bola. 

Studi Banding 
 
• Stadion Manahan Surakarta. 
• Stadion Gelora Bumi Kartini 

Jepara. 

Tinjauan Pustaka
• Tinjauan tentang Olahraga sepakbola dan stadion 

sepakbola, standart-standart ruang serta fasilitas 
pendukung. 

• Tinjauan Kabupaten Kendal meliputi peraturan bangunan 
t t

Data

 Tinjauan kondisi dan potensi kab Kendal 
 Tinjauan Olahraga di Kab Kendal 
 Kebijakan-kebijakan di Kab Kendal 

F

E

E

D

B

A

C

K

F

E

E

D

B

A

C

K

Kesimpulan, Batasan dan Anggapan

Analisa

Analisa Perancangan 
A. Desain yang sportif 
B. Efisiensi lahan 
C. Struktur bangunan 
D. Utilitas bangunan. 
E. Data tapak 

Analisa Perencanaan 
A. Pelaku dan aktifitas
B.  Pendekatan program ruang 

 Kebutuhan ruang 
 Kapasitas 

 

Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur

Konsep dan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur

Desain Grafis


