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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang 

Stadion Lebak Bulus sebagai salah satu stadion kebanggaan warga Jakarta, merupakan 

homebase dari klub Persija Jakarta. Dahulu, stadion ini sering dipakai untuk 

penyelenggaraan event olahraga sepakbola seperti ISL (Indonesia Super League) ataupun 

pertandingan persahabatan dan ujicoba dengan negara tetangga. Namun, sejak tahun 2008, 

PT. Liga Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan Stadion Lebak Bulus karena 

kapasitasnya yang kurang memadai untuk menyelenggarakan pertandingan sepakbola 

tingkat regional, nasional, ataupun internasional. Dengan demikian, Stadion Lebak Bulus 

dianggap tidak memiliki nilai daya jualnya kembali. 

Di lain sisi, terdapat kabar yang menyatakan bahwa Stadion Lebak Bulus akan digusur 

karena bangunan tersebut terkena dampak pembangunan stasiun MRT (Mass Rapid 

Transit). Penggusuran ini dilakukan karena adanya penambahan luas lahan yang semula 

hanya dibutuhkan sekitar 7000 meter namun kini terjadi perluasan sebesar 1 hektar. Proyek 

yang telah lama terhenti di tahun 2005 ini pada akhirnya dilanjutkan kembali di tahun 2013. 

Pemilihan lokasi proyek MRT yaitu di Kawasan Lebak Bulus didasarkan pada nilai strategis 

dari kawasan tersebut. Lokasi ini dilalui berbagai moda transportasi umum massal sehingga 

nantinya diharapkan dapat mengakomodir transportasi tersebut untuk mencapai stasiun 

MRT.  

Mengenai penggusuran Stadion Lebak Bulus, hal tersebut telah dipertimbangkan 

secara matang oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola stadion hingga pemerintah. 

Penggusurannya pun harus menaati Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, bahwa untuk 

merobohkan sebuah stadion diperlukan sebuah stadion pengganti1, sehingga nantinya 

Stadion Lebak Bulus harus direlokasi. 

Banyak perdebatan mengenai penggusuran Stadion Lebak Bulus. Larico Ranggamone2 

mengatakan bahwa seluruh anggota The Jakmania tidak setuju dengan usulan 

pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Mereka menjelaskan bahwa stadion tersebut 

merupakan stadion keramat karena dari sanalah klub Persija Jakarta meraih banyak prestasi 

dan dari tempat itu pula The Jak Mania menjadi suporter sepakbola terbesar di Indonesia.3 

Penggusuran Stadion Lebak Bulus dinilai semakin memperparah kondisi yang saat ini sedang 

dialami Persija. Klub yang dijuluki sebagai “Macan Kemayoran” tersebut sedang mengalami 

kemerosotan dalam segi prestasi dan manajemen sehingga keberadaan Stadion Lebak Bulus 

menjadi markas yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah yang dialami oleh Persija4. 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan bahwa akan memindahkan markas 

Persija ke Stadion BMW di Jakarta Utara. Namun Larico sebagai wakil dari 60.000 anggota 

The Jakmania, tidak setuju jika markas dipindah ke Stadion BMW karena dinilai terlalu jauh 

                                                 
1
 http://timnas-blog.blogspot.com/2013/04/jokowi-tak-rela-stadion-lebak-bulus.html , diakses tanggal 18 Maret 2014 

2
 Ketua The Jakmania, supporter Persija Jakarta  

3
 http://metro.news.viva.co.id/news/read/412121-the-jack-suarakan-lagi-penolakan-stadion-lebak-bulus-digusur , 

diakses tanggal 16 April 2014 
4 http://news.metrotvnews.com/read/2013/05/12/152970/The-Jakmania-Siap-Lawan-Pembongkaran-Stadion-Lebak-
Bulus , diakses tanggal 16 April 2014 

http://timnas-blog.blogspot.com/2013/04/jokowi-tak-rela-stadion-lebak-bulus.html
http://metro.news.viva.co.id/news/read/412121-the-jack-suarakan-lagi-penolakan-stadion-lebak-bulus-digusur
http://news.metrotvnews.com/read/2013/05/12/152970/The-Jakmania-Siap-Lawan-Pembongkaran-Stadion-Lebak-Bulus
http://news.metrotvnews.com/read/2013/05/12/152970/The-Jakmania-Siap-Lawan-Pembongkaran-Stadion-Lebak-Bulus
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dari markas awal sehingga ia mengusulkan untuk merelokasi Stadion Lebak Bulus sekaligus 

markas Persija ke wilayah Jakarta Selatan. 

Sebelumnya, Persija telah mengalami beberapa kali pemindahan markas. Pertama, 

Lapangan Sepakbola VIJ (Voetbalbond Indonesish Jakarta) yang berada di Jl. Petojo, Jakarta 

Pusat, lalu Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) atau Lapangan Gambir yang telah 

dialihfungsikan menjadi kawasan Monas, kemudian Stadion Menteng yang merupakan 

stadion paling bersejarah bagi Klub Persija karena telah melahirkan banyak legenda 

persepakbolaan Indonesia yang dialihfungsikan menjadi ruang terbuka publik serbaguna, 

dan yang terakhir adalah Stadion Lebak Bulus di wilayah selatan kota Jakarta yang terancam 

digusur akibat pembangunan MRT5. Maka dari itu, perlu adanya pemilihan lokasi yang tepat 

dan mampu menampung kegiatan olahraga Klub Persija maupun organisasi dari markas klub 

itu sendiri. 

Sebelum dilakukan penetapan lokasi, Pemda DKI Jakarta telah melakukan kajian 

terhadap beberapa lokasi pilihan, antara lain di Belakang Rumah Sakit Fatmawati, di Jl. 

Madrasah, tanah milik PAM Jaya dan di Jl. Ulujami Kecamatan Pesanggrahan. Lalu dari hasil 

kajian tersebut, maka terpilih lokasi di Ulujami. Lokasi tersebut dinilai strategis karena para 

penggemar sepakbola diberikan kemudahan untuk mengakses stadion, tidak hanya lewat 

jalan raya, namun bisa dengan menggunakan kereta. PT. KAI berencana untuk merevitalisasi 

kereta jurusan Serpong-Tanahabang. Selain itu, lokasinya tidak jauh dengan akses Tol Bintaro 

sehingga semakin mudah untuk dijangkau.  

Melihat hasil dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa DKI Jakarta membutuhkan 

suatu perencanaan dan perancangan mengenai relokasi Stadion Lebak Bulus sebagai markas 

dari Klub Persjia ke kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang 

nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu stadion bertaraf internasional di Indonesia 

serta dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan memenuhi standar 

bangunan olahraga serta mempertimbangkan unsur teknologi dalam pemecahan struktur 

sesuai dengan karateristik dan kebutuhan suatu bangunan olahraga sehingga secara 

keseluruhan representatif sebagai salah satu aspek pendukung menuju industri sepakbola 

modern. 

 

1.2.  Tujuan dan Sasaran 

1.2.1.  Tujuan 

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

penekanan desain yang spesifik sesuai dengan originalitas/karakter judul dan citra 

yang dikehendaki atas judul yang diajukan.  

1.2.2.  Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus, Jakarta melalui aspek-aspek panduan 

perancangan (design guidelines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan 

Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

 

 

                                                 
5
 http://majalahpersijaonline.blogspot.com/2014/01/stadion-persija-dalam-kenangan.html (diakses tanggal 28 April 

2014) 

http://majalahpersijaonline.blogspot.com/2014/01/stadion-persija-dalam-kenangan.html
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1.3. Manfaat 

1.3.1.  Subyektif 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman Relokasi Stadion 

Lebak Bulus, Jakarta untuk judul Tugas Akhir yang diajukan, sebagai langkah awal 

dalam proses Tugas Akhir sebelum tahap penyusunan LP3A dan Studio Grafis. 

1.3.2. Obyektif 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi pengetahuan dan wawasan bagi 

mahasiswa/i yang akan menyusun Tugas Akhir. 

 

1.4. Ruang lingkup 

1.4.1.  Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus 

adalah bangunan tunggal yang dapat menampung sebagian aktivitas olahraga 

sehingga mampu memberikan wadah bagi pelaku olahraga itu sendiri. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara spasial, lokasi perancangan berada di wilayah Jakarta Selatan dengan 

memperhatikan potensi, kaidah, dan prospek bagi berdirinya bangunan pengganti 

Stadion Lebak Bulus. 

 

1.5.  Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode yaitu dengan 

mengumpulkan dan menguraikan data primer dan sekunder. Data yang dimaksud meliputi : 

 Data Primer 

Wawancara dengan pihak-pihak pengelola stadion, studi banding mengenai 

pengguna, kapasitas penonton, macam kegiatan, dan fasilitas yang tersedia. 

 Data Sekunder 

Studi literatur dari buku-buku tentang perencanaan dan perancangan gedung 

olahraga seperti stadion untuk mencari data mengenai pengertian, karakteristik, bentuk 

kegiatan, dan fasilitas serta yang berkaitan dengan penekanan desain arsitektur yang 

diterapkan. 

Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat 

tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Relokasi 

Stadion Lebak Bulus, Jakarta. 

 

1.6. Sistematika pembahasan 

Secara garis besar, sistematika pembahasan yang dilakukan pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literature yang berisi tentang kajian teori pengertian, fungsi 

dan syarat stadion serta studi kasus mengenai Stadion Lebak Bulus sebagai objek 
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yang akan di relokasi, serta studi banding ke beberapa stadion di Indonesia yaitu 

Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Maguwoharjo. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan kota DKI Jakarta berupa data-data fisik dan nonfisik 

seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Berisi kesimpulan, batasan, dan anggapan yang digunakan sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus di kota Jakarta dari 

pembahasan sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar-dasar pendekatan dan 

penentuan landasan program selanjutnya. 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Menguraikan pendekatan program perencanaan yaitu pendekatan lokasi dan 

pendekatan program perancangan dalam berbagai aspek, yakni aspek fungsional, 

aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja dan aspek arsitektural. 

BAB VI DASAR PROGRAM DAN PERANCANGAN 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk Relokasi Stadion Lebak Bulus dengan penekanan desain hi-tech 

architecture. 

 

 

 

  



 

BAB I | 5  

1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 

 Pembangunan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) menyebabkan Stadion Lebak Bulus 
terkena imbas penggusuran sehingga stadion tersebut harus dirobohkan. 

 Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk merobohkan sebuah stadion 
perlu adanya stadion pengganti. 

 Kapasitas Stadion Lebak Bulus yang hanya 15.000 kursi tidak dapat menampung suporter 
Persija yang berjumlah sekitar 60.000 orang. 

 The Jakmania ingin markas Persija Jakarta berada di wilayah Jakarta Selatan. 
URGENSI 
Dibutuhkan suatu wadah olahraga sepakbola pengganti Stadion Lebak Bulus di Jakarta 
Selatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan olahraga dan menunjang kegiatan 
olahraga nasional maupun internasional. 
ORIGINALITAS 
Perencanaan dan perancangan Stadion Ulujami sebagai stadion pengganti Lebak Bulus yang 
representative, baik dari segi kapasitas stadion, kapasitas ruang, dan fasilitas penunjang 
yang mampu menampung kegiatan, peningkatan mutu serta kualitas dari kegiatan jasmani 
dan rohani di wilayah Jakarta Selatan. Dengan penekanan desain hi-tech architecture, 
bangunan yang akan direncanakan juga harus mampu menunjukkan perkembangan jaman 
serta teknologi terkini yang ada di kota DKI Jakarta. 

Tujuan: 
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain 
yang spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas 
judul yang diajukan. 
Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan  Stadion Ulujami, 
berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 
Ruang Lingkup  
Stadion Ulujami sebagai bangunan tunggal yang dapat menampung sebagian aktivitas 
olahraga sehingga mampu memberikan wadah bagi pelaku olahraga sepakbola di wilayah 
Jakarta Selatan. 

 

Tinjauan Pustaka : 
 Tinjauan Umum stadion 
 Standar Perencanaan 
 Tinjauan Stadion Lebak 

Bulus 
 Tinjauan hi-tech architecture 

Data : 
Stadion Lebak Bulus 
Tinjauan Jakarta 

Selatan 
Tinjauan Kecamatan 

Pesanggrahan, 
Kelurahan Ulujami 

Studi Banding : 
Stadion Gelora Bung Karno 
Stadion Gelora Bandung 

Lautan Api 
Stadion Maguwoharjo 
Allianz Arena 

 

Analisa : 
Analisa terhadap kompilasi data, tinjauan pustaka, dan hasil studi banding dengan 
pendekatan mengacu pada aspek fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, dan arsitektural. 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus, 
Jakarta dengan penekanan desain Hi-Tech Architecture 
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