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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. JUDUL 

1.1.1. Statement Judul 

REDESAIN GELORA MANAHAN SEBAGAI WADAH KEGIATAN 

OLAHRAGA DAN REKREASI DI SURAKARTA 

Dengan Penekanan Pada Stadion Berstandar Inernasional 

 

1.1.2.   Pengertian Judul1 

· Redesain : merencanakan kembali, membuat pola-pola baru. 

· Gelora : gelanggang olahraga, tempat penyelenggaraan olahraga 

· Manahan : nama tempat, nama Gelora di kota Solo 

· Wadah  : tempat yang dapat diisi sesuatu 

· Kegiatan : melakukan suatu perbuatan, aktivitas 

· Olahraga : latihan gerak badan untuk menguatkan atau 

menyehatkan badan 

· Rekreasi : kegiatan penyegaran tubuh, penikmatan aktivitas di 

waktu luang. 

· Surakarta : Solo, nama kota di propinsi Jawa Tengah 

· Penekanan : Perbuatan (hal, cara, dsb) menekan atau menekankan 

· Stadion : gelanggang olahraga yang dikelilingi tempat duduk 

(bersifat outdoor) 

· Standar : baku,sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau ukuran  

· Internasional : sejagat, mengenai bangsa-bangsa atau negeri-negeri 

seluruh dunia 

Jadi pengertian dari judul diatas yaitu merencanakan dan menata 

kembali Gelora Manahan sebagai wadah/fasilitas kegiatan olahraga, serta 

sebagai fasilitas rekreasi di kota Surakarta secara umum, dengan penekanan 

khusus pada perencanaan stadion berstandar internasional. 

                                                 
1 Kamus Umum Bahasa Indonesia 
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1.2.  LATAR BELAKANG 

1.2.1. Perkembangan Olahraga 

Perkembangan dunia olahraga saat ini sangatlah pesat, berbagai 

cabang olahraga baru mulai diperkenalkan, dan cabang-cabang lama terus 

dikembangkan. Sepakbola saat ini boleh dibilang merupakan olahraga 

paling familiar di dunia, banyak sekali bintang sepakbola yang ketenarannya 

bagaikan artis dengan jutaan penggemar, hal ini masih ditambah dengan 

masuknya dunia bisnis dan industri dalam perkembangan sepakbola.  

Dari tahun ke tahun event dalam sepakbola terus bertambah, piala 

Dunia, piala Eropa, piala Asia (terakhir Indonesia termasuk tuan rumah 

penyelenggara piala Asia 2007), kejuaraan tingkat junior, liga di setiap 

Negara. Banyaknya event yang ditayangkan media membuat orang semakin 

mengenal sepakbola. 

Lalu bagaimanakah perkembangan sepakbola Indonesia? Ternyata 

antusiasme masyarakat kita pada olahraga yang satu ini sangat tinggi, setiap 

lahan kosong selalu digunakan untuk bermain, banyak acara nonton bareng 

sepakbola di café-café, serta selalu penuhnya stadion ketika tim kesayangan 

mereka bertanding, bukan hanya laki-laki yang datang  ke stadion tapi juga 

wanita (terutama remaja ) juga banyak yang datang untuk mendukung 

pemain favoritnya. Dunia bisnis tentu mulai berperan dalam persepakbolaan 

kita, misalnya berjalannya liga karena adanya sponsor, walaupun hal 

tersebut belum berjalan secara maksimal. 

Globalisasi dalam dunia sepakbola terus berjalan, hubungan berbagai 

tim dan klub sepakbola dengan tim dari Negara lain banyak terjadi, 

termasuk dengan tim dari Indonesia baik itu yang bertujuan untuk 

pengenalan sebuah tim, pembinaan pemain muda, dan juga bisnis dari 

sponsor yang terkait.  

 

1.2.2. Kebutuhan akan Stadion 

Stadion merupakan tempat untuk menggelar pertandingan olahraga 

yang dikelilingi tempat duduk dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya, 

salah satunya adalah stadion sepakbola. 
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Perkembangan stadion dari tahun ke tahun semakin meningkat luar 

biasa mulai dari bentuk arsitekturnya, strukturnya, fasilitasnya, mengapa hal 

ini terjadi? Secara teknis hal ini untuk meningkatkan kepopuleran olahraga 

itu sendiri (meningkatkan kualitas pemain, meningkatkan jumlah penonton 

di stadion), selain itu faktor ekonomi/bisnis juga sangat berpengaruh, 

semakin banyak penonton yang berminat datang ke stadion maka semakin 

besar keuntungan yang akan didapat. 

Salah satu negara yang dalam satu dekade terakhir banyak 

membangun stadion modern yang megah adalah Inggris, bahkan tidak 

jarang dalam satu kota ada 2 atau 3 stadion besar. Hal tersebut berimbas 

pada kualitas liga yang semakin meningkat dan masuknya para investor 

asing yang siap mengembangkan sepakbola di negara tersebut. Menurut 

hasil penelitian, kelayakan penyediaan fasilitas olahraga yang di bawah 

standar sangat mempengaruhi prestasi atlet-atlet daerah2. 

Mungkin kita bisa melakukan hal diatas dengan cara membuat 

stadion-stadion baru atau memperbaiki stadion yang sudah ada menjadi 

stadion modern sesuai dengan standart internasional. 

 

1.2.3. Perilaku Masyarakat Sepakbola Indonesia 

Perilaku para suporter sepakbola tanah air bisa dibilang belum dewasa 

meskipun hal ini tidak berlaku bagi semua penonton di stadion, sering 

terjadinya kerusuhan di dalam stadion ketika pertandingan berlangsung atau 

setelah pertandingan adalah buktinya, dan juga terjadi perilaku-perilaku 

menyimpang lainnya yan tidak diharapkan. 

Perilaku masyarakat sepakbola kita terbentuk bukan hanya karena 

mental sebagian masyarakat kita yang cenderung mudah terprovokasi untuk 

melakukan anarkisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan, atau 

fanatisme yang berlebihan dari suatu daerah, namun bisa juga perilaku 

kerusuhan timbul karena respon terhadap kondisi stadion yang ada, atau 

dengan kata lain desain dari stadion tersebut memberi keleluasaan dan bagi 

semua yang ada di dalamnya untuk membuat kerusuhan. 

                                                 
2 Kedaulatan Rakyat, 6 Februari 2002 hal 5 
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Dari hal diatas terlihat bahwa kita masih perlu pembinaan perilaku 

pada masyarakat secara umum, dan mengendalikan perilaku masyarakat 

secara langsung saat di dalam stadion, salah satunya dengan peningkatan 

kualiatas stadion yang bisa membatasi gerak seseorang untuk melakukan 

tindakan menyimpang.   

 

1.2.4. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Fasilitas Rekreasi 

Kehidupan masyarakat kota saat ini semakin sulit, berbagai 

permasalahan yang timbul mengakibatkan tekanan (stress) yang begitu luar 

biasa pada pribadi perseorangan maupun masyarakat, yang mengakibatkan 

kepenatan dan kejenuhan, sehingga muncul kebutuhan akan hiburan untuk 

menghilangkan kepenatan dan kejenuhan tersebut. 

Hiburan bisa bermacam-macam, seperti pagelaran musik, taman 

rekreasi, olahraga, dll. Penyediaan ruang terbuka (open space) di tengah 

perkotaan dapat menjadi salah satu fasilitas hiburan yang bisa diakses oleh 

masyarakat umum dengan mudah, yang diharapkan dapat menjadi tempat 

semua orang untuk mengekspresikan dirinya. Fasilitas olahraga terbuka 

menjadi salah satu alternatif karena kegiatan olahraga disukai setiap orang 

secara umum walau berbeda-beda jenisnya.  

 

1.2.5. Gelora Manahan saat ini  

Keberadaan gelora Manahan saat ini cukup membanggakan bagi 

masyarakat Surakarta, berikut ini adalah hal-hal yang akan menjadi issue 

public yang mendapat perhatian,: 

1) Manahan sebagai stadion berstandart nasional dan perilaku di 

dalamnya.  

Manahan memang merupakan salah satu dari 8 stadion terbaik di 

tanah air walaupun pada kenyatannya belum sesuai, masih kurangnya 

fasilitas dan buruknya drainase menjadi permasalahan fisik yang harus 

diselesaikan, selain itu juga muncul banyak perilaku menyimpang 

penonton yang sebagian dipengaruhi oleh kondisi stadion, sehingga 

masih diperlukan beberapa perbaikan. 

2) PKL di seputar Manahan 
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PKL yang tersebar mengelilingi Manahan memang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat, apalagi jika bulan puasa, namun 

permasalahan muncul yaitu kemacetan yang salah satunya 

dikarenakan parkir, maka masih diperlukan penataan kembali PKL  

3) Pasar minggu pagi di Manahan 

Pasar minggu (Sunday market) mampu menarik minat masyarakat 

banyak untuk datang, sangat ramai dan menawarkan berbagai hal dari 

belanja sampai hiburan, suatu potensi besar di kota ini, yang menjadi 

masalah adalah sunday market cukup menganggu aktivitas jogging di 

minggu pagi karena cukup banyak memakan area jogging track, selain 

itu juga sampah yang berserakan setelah pasar in selesai, hal ini harus 

cepat diperbaiki dengan menertibkan dan merencenakan keberadaan 

mereka di komplek Manahan. 

4) Fasilitas olahraga outdoor di Manahan 

Keberadaan fasilitas olahraga outdoor untuk umum di Manahan 

merupakan hal yang sangat bagus yang diharapkan mampu mewadahi 

kegiatan olahraga harian masyarakat solo, fasilitas tersebut adalah: 

· lapangan basket 

· lapangan sepakbola 

· dojo beladiri 

· jogging track 

· lapangan voli 

fasilitas tersebut mempunyai efektifitas yang berbeda-beda, selain itu 

masih cukup banyak olahraga yang dilakukan disana tapi belum 

terfasilitasi, sehingga masih perlu penambanahan fasilitas olahraga. 

5) Taman dan tempat bermain 

Manahan sebenarnya juga direncanakan sebagai area hijau yang 

menjadi paru-paru kota, namun hal itu belum sepenuhnya terealisasi, 

desain taman dan juga tempat bermain masih perlu ditingkatkan 

sebagai respon terhadap banyaknya pengunjung yang datang hanya 

untuk bersantai di kawasan ini. 

6) Kontroversi keberadaan Velodrome 
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Velodrome ini hampir tidak pernah terpakai namun masih butuh 

perawatan, sehingga keberadannya masih diperdebatkan apakah 

dipertahankan atau dihilangkan, hal ini nantinya akan disesuaikan 

dengan pengembangan Manahan kedepannya. 

7) GOR Manahan 

GOR Manahan yang berada disamping komplek Gelora kondisinya 

cukup memprihatinkan, kerusakan terjadi di hampir semua bagian 

sehingga perlu banyak pembenahan.  

8) Manahan menjadi stadion Internasional 

Sebuah ide menjadikan Manahan sebagai salah satu stadion 

internasional, potensi yang ada cukup mendukung diantaranya: 

· letak solo yang cukup netral/centre bagi Indonesia 

· adanya bandara internasional Adi Sumarmo 

· adanya fasilitas transportasi lain yang mudah mengakses 

kawasan manahan 

· adanya fasilitas hotel bintang 5 

Masih banyak potensi lainnya, selain itu juga Indonesia masih 

membutuhkan stadion internasional untuk event-event di masa datang. 

 

1.2.6. SEA GAMES 2011 dan PIALA DUNIA 2022 

Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kejuaaraan olahraga se-

Asia Tenggara pada akir tahun 2011, maju 2 tahun dari rencana awal 2013, 

dan pihak KONI pusat telah menunjuk Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai 

tuan rumah untuk tempat berlangsungnya event tersebut, dan Gelora 

Manahan telah ditetapkan menjadi tempat pembukaan dan penutupan event 

tersebut. 

Ketika kita bertindak sebagai wakil dari Negara maka kita harus 

benar-benar bekerja seoptimal mungkin, jangan sampai membuat malu 

Negara di depan dunia Internasional. Oleh sebab itu penyediaan fasilitas 

berstandar Internasional harus terpenuhi termasuk stadion itu sendiri. 

Selain untuk pagelaran SEA Games, stadion Manahan juga bisa 

dijadikan tempat alternatif pertandingan Internasional lainnya, hal ini 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

 7 

dikarenakan adanya sebagian tim luar negeri yang menolak bermain di 

Jakarta (stadion utama gelora bung karno), karena alasan keamanan kota. 

Issue yang paling menghebohkan bagi masyarakat sepakbola kita saat 

ini adalah Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah piala dunia 

2022, walaupun belum pasti disetujui FIFA namun peluang itu tetap ada dan 

cukup besar. 

Pertengahan tahun depan (2010) akan diumukan kepastiannya, dan 

jika berhasil terpilih maka sesuai peraturan FIFA untuk menjadi tuan rumah 

salah satunya adalah Negara tersebut mampu menyediakan 12 stadion 

internasional untuk menggelar pertandingan yang melibatkan 32 negara 

tersebut. 

Saat ini Indonesia hanya mempunyai 3 stadion internasional, yaitu 

Gelora Bung Karo di Jakarta, Gelora Sriwijaya Palembang, dan terakhir 

Samarinda yang digunakan pada event PON tahun lalu, yang ketiganya 

sudah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah jika piala dunia jadi 

dilangsungkan di Indonesia, sehingga masih perlu 9 stadion tambahan. 

Dari 9 stadion yang masih dibutuhkan, pada akhirnya Manahan resmi 

ditunjuk oleh PSSI sebagai salah satunya dengan syarat dilakukan berbagai 

perbaikan dan penambahan fasilitas sehingga layak menjadi tempat 

penyelenggaraan event piala dunia.3    

 

Redesain Gelora Manahan 

Dari semua latar belakang yang telah dikemukakan maka didapati 

bahwa perkembangan olahraga, sepakbola dan fasilitasnya secara global 

dengan berbagai nilai positif, maka kita masih perlu merencanakan sebuah 

fasilitas yaitu Gelora. 

Perilaku masyarakat sepakbola kita yang sering membuat kerusuhan 

salah satunya adalah karena desain stadion yang memberikan keleluasaan 

bagi mereka untuk melakukan hal tersebut, permainan sepakbola Indonesia 

terkadang tidak menarik karena lapangan yang kondisinya memprihatinkan, 

                                                 
3 Solo Pos, 25 Maret 2009 hal 7 
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oleh sebab itu diperlukan desain stadion yang mampu mengatasi hal 

tersebut yaitu dengan menerapkan standard-standard internasional. 

Pemilihan Manahan untuk project kali ini karena kebutuhan bahwa 

Manahan mempunyai prospek ke depan untuk pelaksanaan event 

internasional dan potensi kota Solo yang layak mempunyai fasilitas Gelora 

Internasional. 

Kebutuhan masyarakat kota akan tempat rekreasi dan ruang publik 

harus direspon dengan memberikan fasilitas rekreasi, diantaranya fasilitas 

taman kota, dan ruang olahraga terbuka. 

Dari berbagai hal diatas maka didalam project ini harus disusun 

sebuah konsep perencanaan yaitu Redesain Gelora Manahan sebagai 

wadah kegiatan olahraga dan rekreasi di Surakarta dengan penekanan 

pada stadion berstandar Internasional. 

 

1.3. PERUMUSAN MASALAH 

1.3.1. Permasalahan 

1) Bagaimana merencanakan kembali Gelora yang Manahan mampu 

menyediakan fasilitas olahraga serta stadion berstandar Internasional 

2) Bagaimana merencanakan kembali  Gelora Manahan yang mampu 

menyediakan fasilitas Rekreasi bagi masyarakat Surakarta 

1.3.2. Persoalan 

1) Bagaimana menentukan system kegiatan pengguna pada keseluruhan 

komplek gelora Manahan 

2) Bagaimana menata site secara keseluruhan sebagai kawasan olahraga 

dan rekreasi di kota surakarta 

3) Bagaimana menerapkan standar-standar internasional dalam 

perencanaan stadion, baik pada keseluruhan program ruang, tampilan, 

system struktur dan konstruksi, utilitas, dan ada keselarasan antara 

stadion dengan fasilitas rekreasi kota secara khusus serta dengan kota 

Surakarta secara umum. 

4) Bagaimana menentukan keseluruhan program ruang dan zonifikasi 

pada fasilitas rekreasi kota 

. 
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1.4. TUJUAN DAN SASARAN  

1.4.1. Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan kembali Gelora 

Manahan sebagai wadah kegiatan olahraga Internasional dan fasilitas 

rekreasi di Surakarta 

1.4.2. Sasaran 

Membuat Konsep perencanaan dan perancangan kembali Stadion 

Manahan yang meliputi : 

1) Konsep penataan site/kawasan dan bangunan secara makro, dengan 

kesesuaian antara fasilitas olahraga dan rekreasi. 

2) Konsep pengelompokan jenis dan pola kegiatan pengguna secara 

keseluruhan pada Gelora Manahan. 

3) Konsep perencanaan dan perancangan fisik bangunan stadion yang 

meliputi; konsep peruangan (konsep jenis dan macam ruang, konsep 

besaran ruang, konsep organisasi ruang, zonifikasi ruang dan konsep 

persyaratan ruang), konsep tampilan, utilitas yang spesifik sesuai 

dengan fungsinya sebagai stadion internasional (menggunakan 

standarisasi internasional) 

4) Konsep perencanaan dan perancangan fasilitas rekreasi meliputi, 

konsep peruangan, penzoningan, tampilan dan utilitas.yang sesuai 

dengan fungsinya sebagai fasilitas rekreasi kota. 

 

1.5. LINGKUP dan BATASAN 

1.5.1. Lingkup Pembahasan  

1) Pembahasan meliputi perencanaan stadion (building) secara khusus, 

dan fasilitas rekreasi kota (kawasan) secara umum.   

2) nilai ekonomi tidak dibahas secara mendetail dalam perencanaan ini, 

namun nilai efektifitas dan efesiensi tetap dipertimbangkan.  

1.5.2. Batasan  Pembahasan  

1) Perencanaan dibatasi hanya pada fasilitas olahraga dan rekreasi kota di 

kawasan yang telah ada, sedangkan fasilitas lain di luar kawasan 

hanya sebagai pendukung. 
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1.6. METODA PEMBAHASAN  

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan meliputi metode penelusuran masalah , metoda pengumpulan data 

1.6.1. Penelusuran Masalah 

1) Observasi meliputi: 

Observasi langsung ke  Gelora Manahan yang telah ada saat ini. 

2) Studi literatur meliputi: 

(1) Peraturan daerah yang terangkum dalam RUTRW dan RUTRK 

Surakarta 

(2) Buku-buku yang mendukung tinjauan mengenai dunia 

keolahragaan, terutama sepakbola 

(3) Buku-buku yang menunjang pembahasan secara arsitektural. 

(4) Karya ilmiah (konsep/skripsi) yang telah ada sebelumnya, baik 

yang terdapat di UNS maupun di luar UNS. 

2) Empiris,  meliputi: 

Metode empiris ini dilakukan dengan mencari contoh-contoh 

Gelora/stadion sepakbola, fasilitas rekreasi dan lainnya. 

1.6.2. Pencarian Data.  

1) Survey dan Wawancara  

2) Studi Literatur 

Studi literature untuk mencari sumber informasi yang berkaitan 

dengan  Gelora Manahan 

3) Empiris,  meliputi: 

Metode empiris ini dilakukan dengan mencari contoh-contoh Gelora 

/stadion sepakbola baik dari dalam maupun luar negeri, dan ruang 

olahraga terbuka (umum), serta fasilitas rekreasi. 

1.6.3. Pendekatan Konsep 

1) Analisa  

Merupakan metode penguraian dan pengkajian dari data-data, evaluasi 

obyek, informasi serta pengalaman empiris yang kemudian digunakan 

sebagai data relevan bagi perencanaan dan perancangan. 
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2) Sintesa  

Merupakan tahap penggabungan dari data sumber di lapangan, 

literatur dan pengalaman empiris yang telah dikaji pada tahap analisa 

dan kemudian diolah menjadi sebuah konsep prencanaan dan 

perancangan 

16.4. Pendekatan Rancangan 

Merupakan kesimpulan dari proses sintesa , dimana kesimpulan ini 

nantinya diterjemahkan kedalam transformasi desain dan desain berupa 

gambar rancangan. 

 

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I Pendahuluan,  

Pengertian judul, latar belakang, perumusan masalah, persoalan, 

lingkup batasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan 

Bab  II Tinjauan Olahraga, Rekreasi Kota dan fasilitasnya. Menjelaskan 

tentang teori olahraga dan rekreasi, beserta beberapa contoh terkait 

sebagai referensi seperti stadion internasional. 

Bab  III Evaluasi Obyek, menjelaskan tentang kota Surakarta sebagai 

lokasi obyek Manahan berada, dan mengevaluasi kompleks Gelora 

Manahan dengan teori dan studi kasus (referensi) yang ada. 

Bab IV Mengungkapkan bagaimana gelora Manahan yang akan 

direncanakan. 

Bab V Mengungkapkan analisis konsep perencanaan dan perancangan 

sebagai usaha pemecahan masalah problem desain dengan 

meninjau tujuan dan sasaran yang akan dicapai   

Bab VI Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang 

merupakan hasil akhir dari proses analisa untuk kemudian 

ditransformasikan dalam wujud desain. 

BAB II 

TINJAUAN OLAHRAGA DAN REKREASI 
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Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan tentang landasan teori yaitu tentang 

olahraga, rekreasi, arsitektur stadion dan fasilitas olahraga umum, referensi, serta teori 

pendukung lainnya. 

2.1.  Olahraga 

2.1.1. Pengertian Olahraga 

Di Negara barat menggunakan kata sport. Di Indonesia lebih tepat 

menggunakan kata olah raga. Sport berasal dari bahasa latin “disportare” atau 

“deportare”, di dalam bahasa Itali menjadi “diporte” yang artinya menyenangkan, 

memelihara atau menghibur unutk gembira. Dapat dikatakan bahwa sport adalah 

kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sendiri sambil memelihara 

jasmaniah4. 

Selanjutnya pengertian olah raga mengalami perkembangan tidak hanya 

sekedar mengolahraga jasmani belaka, akan berarti berisi pengertian yang 

mencakup kesatuan jiwa raga yaitu manusia sebagai totalitas yang tidak dapat 

dipisahkan-pisahkan. 

 

2.1.2. Sejarah Perkembangan Olahraga 

Olah raga sudah dikenal sejak permulaan adanya manusia. Selama hidupnya 

dihadapkan pada persoalan mempertahankan diri dari gangguan alam dan binatang 

buas dengan kekuatan jasmaniah. Mereka mencari makan dengan berburu, 

memanjat pohon, berenang, mendaki, berlari, dan sebgainya. Semua itu 

memerlukan gerakan dari tenaga otot-otot yang menyebabkan mereka menjadi kuat. 

Selanjutnya mereka berusaha agar kondisi badan dan kebugaran mereka dapat 

terjaga dengan baik, maka mauncullah kegiatan olah raga. 

Pada zaman yunani kuno lahirlah Olimpiade yang pada saat itu bagi 

masyarakat Yunani Kuno memililki dua wajah spirit, yakni sisi kesehatan dan 

perdamaian, di samping sisi persaingan dan permusuhan. Lomba kesehatan dan 

persahabatan memacu seseorang memacu pertumbuhan ekonomi dan artisitk5. Di 

Romawi berkembang olah raga tinju, gulat, bermain pedang, sirkus(ketangkasan) 

                                                 
4 Engkos Kosasih, 1988 
5 Pandur, 2004 : 3 
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dan gladiator. Jenis olahraga tersebut berkembang di Romawi karena latar belakang 

bengsa Romawi yang merupakan kerajaan militer.  

Di Indonesia sendiri kegiatan olah raga resmi sudah bermunculan sebelum 

zaman kemerdekaan. Sebagai contoh adalah berdirinya Persatuan Sepak bola 

Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 1930 di Jogjakarta, Persatuan Lawn Tenis 

Indonesia (Pelti) yang berdiri pada taun 1935 di Semarang. Persatuan Bola 

keranjang Seluruh Indonesia dan lain-lain. Untuk mengkoordinir beberapa badan 

olahraga tersebut dibentuklah ikatan Sport Indonesia (ISI) pada tahun 1938 di 

Jakarta. Pada tahun 1946 di kota Solo diadakan Kongres Olahraga (Pekan Olah 

raga Nasional I – X ), (KONI  Pusat Jakarta, 1985). Dalam kongres tersebut 

berhasil membentuk suatu badan olah raga yang bernama Persatuan Olah raga 

Republik Indonesia (PORI) serta memutuskan unutk mengadakan pekan olah raga 

seperti yang pernah dilakukan ISI pada tahun 1938. 

Karena keikutsertaan Indonesia gagal dalam Olympiade London tahun 1948, 

maka pada bulan Mei 1948 diselenggarakan konfrensi darurat yang berlangsung di 

kota Solo. Salah satu hasil konfrensi itu adalah akan diadakannya Pekan Olahraga 

Nasional I di Solo pada tanggal 9-12 September 1948. Kota Solo menjadi tempat 

penyelenggaraan PON I karena Solo sebagai pusat kedudukan pengurus besar 

PORI, disamping itu juga karena adanya stadion Sriwedari (R.Maladi) yang 

merupakan stadion terbaik milik Indonesia saat itu. 

Penyelenggaraan PON I ini merupakan titik tolak bagi bangsa Indonesia 

dalam mencapai cita-cita yang luhur agar dapat berbicara sejajar dengan Negara-

negara lain dalam bidang olah raga. Selanjutnya pekan olah raga ini 

diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan merupakan pesta olahraga nasional 

yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia dengan berbagai cabang olah raga 

yang dipertandingkan. 

 

2.1.3. Bentuk Olahraga 

1) Olahraga prestasi /Olahraga Kompetisi 

Adalah olahraga yang mengutamakan prestasi. Prestasi dapat diketahui dari 

kegiatan kompetisi. Kegiatan kompetisi mengenal peraturan-peraturan pertandingan 

dan perlombaan yang ketat dan diawasi oleh suatu olahraga resmi. Orang yang 
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melakukan olahraga prestasi disebut atlet atau olahragawan. Iklim kompetisi 

membuat setiap atlet untuk selalu meningkatkan prestasinya. 

2) Olahraga kesehatan 

Adalah olahraga yang bersifat aerobic yang memerlukan waktu cukup lama 

dan melinatkan system cardiosiculo-respirator yaitu olahraga yang banyak 

melibatkan organ jantung, peredaran darah dan pernapasan. Tujuan dari olahraga 

kesehatan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh.  

3) Olahraga Rekreasi 

Pada tujuan pertama adalah untuk beristirahat dan kemungkinan kontak 

sosial. Olahraga ini mengenal pertandingan dan memegang teguh pada peraturan 

resmi, tetapi dalam hubungan pertandingan kadang-kadang agak bebas dan tidak 

ketat dalam pemakaian peraturan pertandingan dan peraturan permainan. 

Olahraga permainan tidak menunjuk cabang atau bentuk tertentu. Olahraga 

menjadi rekreatif apabila memenuhi syarat6 sebagai berikut: 

o Norma bersama (sportif) 

o Nilai positif, yaitu beristirahat secar aktif (sehat dan segar) 

o Enthousiasme (memberi kepuasan) dan menyalurkan kemampuan lain 

o Adanya motif pribadi yaitu pergaulan dan kebebasan (sukarela) 

o Dilakukan dalam waktu senggang 

o Rutin 

 

2.1.4. Pengelompokan Olahraga 

Pengelompokan olahraga berdasarkan : 

1) Pelaksanaan 

· Olahraga tontonan (sport to watch), contoh: voli, sepak bola, basket 

· Olahraga yang dilaksanakan (sport to play), contoh : menembak 

2) Kemurnian 

· Olahraga murni, yamng mengandalkan kemampuan fisik, contoh: lari, 

renang 

                                                 
6 (Dr. Abdul Kadir,Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga Rekreasi) 
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· Tidak murni, kegiatan olahraga yang didukung alat mekanis penambah 

kecepatan, contoh: balap mobil, berkuda dan juga yang mengandalkan 

pikiran seperti catur 

3) Jumah pelaku 

· Individu, olahraga yang dilakukan secara individu, contoh: tinju 

· Bersama, olahraga yang dilakukan oleh 2 sampai 6 orang, contoh: bul 

tangkis, sepak takraw 

· Kelompok, olahraga yang dilakukan oleh lebih dari 6 orang, contoh: 

bola voli, sepak bola 

4) Bentuk kompetisi 

· Lomba, olahraga yang penilaiannya berdasarkan pada kecepatan, 

kekuatan atau ketinggian. Contoh: lari, angkat besi, loncat tinggi 

(melawan waktu, jarak, keindahan atau beban) 

· Tanding, olahraga yang penilaiannya didasarkan pada hasil kompetisi 

secara berhadapan dari dua orang atau kelompok. Contoh: catur, sepak 

bola, basket. 

 

2.1.5. Olahraga sebagai Rekreasi 

Seperti telah diungkapkan bahwa olahraga memiliki sifat mendasar sebagai 

wahana rekreasi bagi sebagian besar kalangan7. Pada kenyataannya kita banyak 

menjumpai olahraga dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang, mencari 

kesejukan pikiran, menyegarkan tubuh, menyela rutinitas sehari-hari atau hingga 

yang paling beralasan untuk mengasah kemampuan dalam hal prestasi. 

Olahraga atau lebih banyak berupa permainan maupun atletik sangat 

memberi kontribusi bagi pembentukkan jati diri terutama pada anak-anak dan 

remaja8, sedangkan bagi orang dewasa dan orang tua beberapa bertujuan menjaga 

kondisi dan stamina. 

 

Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 

                                                 
7 (Dr. Abdul Kadir,Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga Rekreasi) 
8 Introduction to Community Recreation, George D. Butler 
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Sejumlah lapangan olahraga/arena olahraga yang berisi gabungan berbagai 

aktivitas maupun pertemuan dapat dipisah atau digabung menjadi arena tanpa 

pembatas pada tiga standar permainan, yakni pada standart internasional, standar 

nasional, standar perkumpulan dan bersifat rekreasi yang kesemuanya tadi dapat 

dipadukan dengan sarana hiburan, dan rekreasi. 

Dalam prakteknya beberapa kegiatan yang berbeda mungkin diadakan 

bersamaan.Secara umum atau garis besar fasilitas olahraga dan rekreasi dibagi 

kedalam fasilitas olahraga terbuka, fasilitas olahraga tertutup atau penggabungan 

antara fasilitas terbuka dan tertutup. 

- Fasilitas Olahraga Terbuka 

Merupakan fasilitas olahraga berbentuk lapangan terbuka dengan segala 

kelengkapannya yaitu baik untuk kepentingan olahraga maupun rekreasi. 

Bentuk pengelompokkan fasilitas olahraga terbuka atau disebut gelanggang 

olahraga terbuka merupakan wadah yang didalamnya terdapat beberapa 

fasilitas untuk beragam kegiatan olahraga terbuka. 

Beberapa bentuk olahraga yang umum menggunakan fasilitas terbuka 

diantaranya: sepakbola, baseball, voli, bola basket, sepeda berlintas, bola 

tangan, cabang atletik, dll. Namun sebagian cabang juga dilakukan didalam 

ruangan dalam beberapa even. 

Sebagai contoh, pada gelanggang olahraga Copthall di London, Inggris 

fasilitas olahraga atletik diatur dengan menyesuaikan lahan efektif bagi tiap 

cabang olahraga sehingga dicapai kondisi optimal juga bagi sirkulasi dan 

penonton. Fasilitas utama kegiatan olahraga diluar bangunan atau di lapangan 

terbuka pada umumnya adalah lapangan itu sendiri.  

- Fasilitas Olahraga Tertutup 

Merupakan wadah kegiatan olahraga yang umumnya berbetuk ruang 

tertutup/semi tertutup dengan ruang-ruang penunjang lainnya. Kebanyakan 

berdiri sebagai gedung olahraga tertentu seperti gelanggang renang, stadium 

basket, badminton, voli, dll. Yang digunakan untuk banyak kegunaan 

olahraga (multi-purpose) dengan mendampingkan dua kegiatan berbeda 
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ataupun menumpuk dengan jadwal pemakaian berbeda/tidak dapat 

bersamaan.  

Untuk tujuan yang lebih mengarah pada kegiatan rekreasi maka 

penggabungan kedua fasilitas olahraga tersebut dapat digunakan untuk 

membentuk sifat ruang yang rekreatif. 

Sebagai contoh adalah kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, 

yang didalamnya terdapat beberapa fasilitas olahraga tertutup seperti stadion 

sepakbola, tennis indoor, serta GOR, yang ditunjang dengan fasilitas olahraga 

dan ruang terbuka untuk umum dan juga menggabungkan beberapa tempat 

bermain dalam satu site kawasan yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  TINJAUAN REKREASI KOTA 

Dalam tinjauan tentang rekreasi kota ini akan dibahas tentang  Ruang Hijau 

Kota (Ruhiko) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan aplikasi dari 

rekreasi kota. 

Ruang Hijau Kota (Ruhiko) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu 

bentuk ruang terbuka di kota (urban space) dengan unsur vegetasi yang dominan. 

Perancangan ruang hijau kota harus memperhatikan karakter public space, urban 

space dan open space serta elemen rancang kota lainnya.  

2.2.1.  Public Space, Urban Space dan Open Space  

Secara umum public space dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti 

katanya secara harfiah terlebih dahulu. Publik merupakan sekumpulan orang-orang 

tak terbatas siapa saja, dan space atau ruang merupakan suatu bentukan tiga 

dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992). 

Unsur-unsur tersebut berupa bidang-bidang linier yang saling bertemu yaitu, 

bidang-bidang dasar/alas, bidang-bidang vertical dan bidang-bidang penutup (atap). 

Gb.2.1. beberapa kegiatan di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. 
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Unsur-unsur di atas dapat dibentuk secara alami atau buatan. Bidang-bidang 

tersebutlah yang kemudian membentuk volume dari ruang tiga dimensi.  

Dalam arsitektur, ruang-ruang yang terjadi dibatasi dengan adanya bidang 

lantai, dinding-dinding dan langit-langit atau atap yang kemudian membentuk 

ruang interior jika kita berada di dalamnya. Sedangkan pada ruang eksterior 

minimal terbentuk oleh dua bidang yang saling bertemu, biasanya bidang dasar dan 

vertical untuk menciptakan kesan akan adanya suatu ‘ruang‘ sehingga orang yang 

ada di sekitarnya dapat merasakan adanya ruang tersebut (Snyder, 1986)  

Berdasar pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa public space 

merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga 

ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan 

aktifitas-aktifitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi public space tersebut. 

Menurut Sudibyo (1981) publik yang menggunakan ruang tersebut mempunyai 

kebebasan dalam aksesibilitas (tanpa harus dipungut bayaran / gratis / free).  

Untuk persyaratan dari publik space yang akan direncanakan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Responsif : dalam arti public space harus dapat digunakan untuk berbagai 

kegiatan dan kepentingan luas.  

(2) Demokratis : berarti public space seharusnya dapat digunakan oleh 

masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan 

budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia.  

(3) Bermakna : yang berarti public space harus memiliki tautan antara 

manusia, ruang, dunia luas, dan konteks sosial 

Sedangkan menurut Daisy (1974), berdasarkan pemilikannya Public space 

dapat diklasifikasikan berdasarkan dua jenis :  

(1) Public Space yang merupakan milik pribadi atau institusi yang 

dipergunakan oleh publik dalam kalangan terbatas. Misalnya halaman 

bangunan perkantoran, halaman sekolah atau mall shooping centre.  

(2) Public Space yang merupakan milik publik dan digunakan oleh orang 

banyak tanpa kecuali. Misalnya jalan kendaraan, jalan pedestrian, arcade, 

lapangan bermain, taman kota dan lain lain.  
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Pada bagian lain dikemukakan bahwa berdasarkan tempatnya, Public Space 

dapat dibedakan menjadi :   

(1) Public Space di dalam bangunan (indoor public space)  

(2) Public Space di luar bangunan (outdoor public space)  

 

Public space di luar bangunan yang merupakan milik perorangan atau institusi 

biasanya berkaitan erat dengan fungsi bangunan di sekitarnya dan bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan aksesibilitas bagi para pengguna terhadap fungsi-fungsi 

tersebut. Sedangkan public space di luar bangunan yang merupakan milik publik, 

mempunyai kaitan yang lebih fleksibel dengan lingkungan sekitarnya dan tidak 

mengarahkan pada suatu fungsi tertentu saja. 

Public Space di luar bangunan (outdoor), secara fisik visual biasanya berupa 

ruang terbuka kota sehingga biasa disebut dengan istilah urban space.  

Ruang terbuka di luar bangunan terbentuk akibat adanya batasan-batasan fisik 

yang dapat berupa unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan / material kota (urban 

mass), agar tercipta suatu ruang yang dapat mewadahi aktifitas-aktifitas publik di 

luar bangunan dan juga mewadahi aliran pergerakan publik dalam mencapai suatu 

tempat atau tujuan.  

Menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi oleh 

unsur alam (natural), maka ruang yang terbentuk disebut open space. Sedangkan 

jika material pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (urban mass), maka ruang 

yang terbentuk disebut urban space. Urban space yang juga memiliki karakter open 

space, biasanya juga disebut dengan istilah urban open space.  

Namun demikian menurut Krier (1979), jika kita bisa mengabaikan kriteria 

estetis, maka pengertian tentang ruang kota cenderung mencakup semua ruang yang 

terletak di antara gedung-gedung dan bangunan lain. Ruang ini dibatasi secara 

geometris oleh perbedaan ketinggian. Kejelasan karakteristik dan estetislah yang 

memungkinkan kita menyerap ruang-ruang luar ini sebagai urban space / ruang 

kota. 
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2.2.2. Jenis Urban Space  

Pada skala urban, public space dapat berupa jalur sirkulasi yang mewadahi 

pergerakan orang atau berupa taman-taman kota yang sifatnya sangat publik. Pada 

dasarnya orang-orang melakukan aktifitas pada public space ini adalah untuk 

berinteraksi satu sama lain walaupun pertemuan diantara mereka sifatnya 

insidental. 

Menurut bentuk dan aktifitas yang terjadi pada urban space, Linch (1987) 

mengkategorikannya menjadi dua, yaitu lapangan (square) dan jalur / jalan (the 

street).  

Ruang kota, baik berupa lapangan maupun koridor / jaringan, merupakan 

salah satu elemen rancang kota yang sangat penting dalam pengendalian kualitas 

lingkungan ekologis dan sosial (Shirvani, 1985). Namun pada kenyataannya, 

Gb.2.2. Urban Open Space 
Sumber: dari berbagai sumber  
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dewasa ini semakin terdesak oleh kepentingan ekonomi. Fungsi ekonomi lahan 

makin mengukuhkan dominasinya, jauh meninggalkan fungsi-fungsi sosial dan 

kepentingan umum (Jayadinata, 1992). Padahal dalam jangka panjang keberadaan 

public space sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi perkotaan. Makin luas 

urban open space di kota, makin banyak orang yang berkumpul pada simpul / node 

tersebut dan makin tinggi gedung-gedung di sekelilingnya (nilai ekonomi lahan 

makin tinggi sehingga intensitas penggunaan lahan makin tinggi pula).  

1) Lapangan (Square)  

Kategori ruang kota ini merupakan kategori tertua dan seringkali memiliki 

makna simbolis, religius, budaya maupun makna politis yang kuat. Ruang kota 

ini memiliki karakter statis, berperan sebagai daerah pemberhentian dari satu 

ruang ke ruang lain. Fungsi yang sesuai untuk ruang kota jenis ini adalah 

kegiatan komersial (pasar) dan aktivitas budaya (civic activity).  

Urban space skala kota berbentuk square seringkali merupakan pusat orientasi 

kawasan. Square ini memiliki pola / lay out space yang bervariasi, sesuai jenis 

kegiatan yang ditampungnya serta fungsi makro dari public space itu sendiri. 

Apakah merupakan space untuk sarana rekreasi keluarga, lapangan OR, tempat 

penyelenggaraan upacara (seremonial) hingga simbol kewibawaan kawasan 

atau pemerintahan. 

 

 

2) Jalanan (the street)  

Kategori ini memiliki karakteristik fungsional yang lebih kuat di banding 

kategori pertama. Aktifitas di ruang ini sangat dinamis, sehingga kualitas visual 

hanya dilihat sepintas. Kategori ini lebih tepat dipandang sebagai suatu jaringan 

ruang yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya. Bentuk kongkrit 

Gb.2.3. Bundaran besar Palangkaraya 
Sebagai square urban space  
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dari ruang ini sebagian besar berupa jalan raya untuk kendaraan bermotor dan 

trotoar untuk pedestrian / pejalan kaki di sisi jalan raya.  

 

 

2.2.3. Fungsi Urban Space  

Fungsi urban space bisa beraneka ragam tergantung jenis aktifitas yang dapat 

ditampung di dalamnya. Suatu taman dirancang sebagai suatu tempat rekreasi. 

Kegiatan yang selanjutnya terjadi di sana bisa lebih meluas. Pengunjung taman 

tidak sekedar melakukan aktifitas rekreasi saja melainkan juga dapat melakukan 

interaksi dengan orang lain. Orang datang ke taman juga ada yang hanya untuk 

menyendiri. 

Menurut Sukada (2004), urban space merupakan wadah bagi masyarakat kota 

untuk mengekspresikan diri. Bentuk ekpresinya bisa bermacam-macam sesuai 

dengan kebutuhan aktifitasnya. Fungsi urban space dapat berubah seiring dengan 

perubahan waktu. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :  

(1)  Sebagai sarana prasarana untuk menampung pergerakan orang dan barang 

dari satu tempat ke tempat yang lain. 

(2)  Merupakan akses ke suatu bangunan. Bisa berupa prasarana transportasi 

kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.  

(3)  Sebagai jalan pintas dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Jalan 

pintas itu dapat berupa taman, lorong, yang menembus bangunan atau 

jembatan penghubung antara suatu fungsi ke fungsi yang lain.  

(4)  Sebagai sarana untuk menampung kegiatan yang bersifat rekreatif atau 

santai, baik kegiatan yang aktif maupun pasif.  

(5)  Sebagai sarana pendidikan.  

Gb.2.4. Persimpangan jalan layang akan 
cenderung menjadi lost of space 
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(6)  Tempat terjadinya kontak sosial yang bersifat informal. Kontak sosial itu 

dapat terjadi karena adanya kecenderungan orang untuk melihat dan dilihat.  

(7)  Tempat mengekspresikan diri (termasuk unjuk kebolehan) untuk 

memperoleh kepuasan aktualisasi maupun penghargaan dari orang lain, 

seperti yang biasa dilakukan oleh para kawula muda. Mereka biasa 

menunjukkan gaya berpakaian, gaya berdandan, model rambut, kemampuan 

berolah tubuh, kemahiran ber “skater ria” dan sebagainya.  

(8)  Adanya hubungan saling ketergantungan antara orang yang menjual satu 

komoditi dengan orang yang membutuhkan komoditi tersebut.  

(9)  Adanya kebutuhan orang akan informasi, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

(10)  Sebagai tempat berorientasi, artinya adalah tempat orang merencanakan apa 

yang dilakukan dan harus kemana harus pergi untuk mencapai tujuannya.  

(11) Sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mewadahi orang dalam jumlah 

yang besar beserta aktivitasnya. Public space sangat efektif untuk 

menampung aktifitas politik seperti kampanye, demonstrasi, dan 

sebagainya. 

 

2.2.4. Sirkulasi dan Perparkiran pada urban space  

Elemen sirkulasi dalam urban design merupakan alat yang sangat menentukan 

struktur lingkungan urban, karena dapat membentuk, mengarahkan dan mengontrol 

pola aktivitas dalam kota, termasuk dalam lingkungan mikro urban space. 

Sirkulasi yang baik (dalam konteks transportasi / lalu-lintas kota) memiliki 

beberapa indikator, antara lain kelancaran, keamanan dan kenyamanan. 

Keberlanjutan aktifitas urban space juga ditentukan oleh kualitas lalu lintas yang 

ada.  

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian depan, salah satu fungsi urban 

space adalah node, simpul kegiatan. fungsi ini memiliki keterkaitan yang erat 

dengan pola sirkulasi trasnportasi kota. Oleh karenanya urban space yang memiliki 

fungsi ini harus memperhatikan aspek aksesibilitas sarana transportasi serta 

pemberhentiannya (perparkiran), sekaligus memenuhi tuntutan keamanan dan 

kenyamanan pejalan kaki pengguna jalan maupun urban space tersebut.  
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Perparkiran merupakan unsure pendukung system sirkulasi kota, yang 

menentukan hidup atau tidaknya suatu kawasan, termasuk kawasan mikro urban 

space. Perencanaan perparkiran harus memperhatikan hal-hal berikut 

(1) keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas disekitarnya, 

mendukung kegiatan street level dan menambah kualitas visual 

lingkungan. 

(2) Pendekatan program penggunaan berganda dengan cara time sharing. 

Satu lokasi parker dapat digunakan secara bergantian oleh 

lembaga/kegiatan tertentu, misalnya pagi hari untuk karyawan kantor 

dan sore hari untuk pengguna public space 

(3) Lokasi parker sebaiknya ditempatkan pada jarak jangkau yang layak 

bagi pejalan kaki. System perletakan parker diharapkan dapat secara 

maksimal mempersingkat jarak jalan kaki menuju pedestrian. 

 

2.2.5. Perancangan Urban Space  

Selain berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan di depan, terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan lebih lanjut dalam perancangan urban space. 

Menurut Nurhasan (1999), hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan public 

space, diantaranya adalah masalah keamanan, kenyamanan serta keindahan visual 

bagi para pengguna serta pemeliharaannya.  

Danisworo (1994) menyatakan perancangan urban space menyangkut dua 

aspek yaitu aspek fungsional dan aspek ekologis. Aspek ekologis penting 

diperhatikan untuk menjaga agar keseimbangan ekosistem lingkungan binaan tidak 

terganggu.  

Bentuk dan sifat ruang terbuka yang bersifat fungsional ditentukan oleh sifat 

dari aktivitas manusia yang berlangsung di oleh karenanya harus dibentuk 

berdasarkan konsep sosilogis yang disusun secara matang. Perencanaan ruang 

terbuka yang berhasil adalah ruang terbuka yang mendukung kegiatan yang 

bervariasi, seperti area pejalan kaki, rute sepeda, area historis, tepi pantai dan 

keterkaitan struktur ruang terbuka yang mengkordinasikan area kultural, komersial 

dan pemerintahan.  

Berbagai pendekatan di atas diharapkan akan mendukung citra kota (image of 

the city) lebih kuat. Menurut John Punter (1991) dan John Montgomery (1998 
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dalam Carmona (2003) kesan tempat (sense of place) akan diperoleh dari jalinan 

penataan setting fisik (form), aktifitas yang terjadi serta citra yang ditimbulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. PKL sebagai Pendukung Kegiatan (Activity Support) 

1) Definisi dan Klasifikasi PKL 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang informal yang menempati kaki 

lima (trotoar – pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi 

publik, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, fisik visual, lingkungan dan 

pariwisata (Sidharta, 2002; Perda Kotamadya Surakarta No. 8 tahun 1995. Istilah 

Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Sidharta (2002) erat kaitannya dengan istilah 

di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalan raya, yaitu 

Trotoir (baca: trotoar).  

Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai 

paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (trotoir) selebar 5 kaki 

(5 feet setara dengan 1,5 m). Pada perkembang-an berikutnya para pedagang 

informal akan menempati trotoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang 

Lima Kaki (di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima = PKL).  

Berdasar tinjauan di atas PKL tergolong sektor informal. Menurut 

Wirosandjojo (1985) dalam Harris Koentjoro (1994), sektor informal merupakan 

Gb.2.5. contoh perancangan urban space 
Di kawasan Menteng. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

 26 

bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri 

antara lain: 

(1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, permodalan maupun 

penerimaan 

(2) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya kecil dan 

diusahakan berdasar hitungan harian 

(3) Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari 

tempat tinggalnya 

(4) tidak memiliki keterikaitan dengan usaha lain yang besar 

(5) umumnya dilakukaan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan 

rendah 

(6) tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus, sehingga secara 

luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan 

ketrampilan kerja 

(7) umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan 

dari kerabat keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama; dan  

(8) tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal 

(Wirosandjojo, 1985 dalam Koentjoro ,1994).  

Selain definisi secara umum, Kota Surakarta telah mendefinisikan PKL secara 

khusus sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima. Pada Bab I Ketentuan Umum, dapat diartikan sebagai berikut:  

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau 

jasa, ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, 

dalam melakukan usaha dagang. Sedangkan Tempat Usaha Pedagang Kaki 

Lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan 

serta tempat lain diatas tanah negara yang ditetapkan oleh Walikotamadya 

Kepala Daerah. Pada bagian selanjutnya ditegaskan bahwa setiap Pedagang 

Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, 

keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.  

Pemkot Surakarta belum membuat klasifikasi tentang PKL terkait dengan 

variasi hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil kajian Hukum tentang PKL yang 

juga dilakukan oleh Pemkot Surakarta pada tahun 2006, perlu dibuat definisi / 
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batasan dan klasifikasi PKL yang mampu menjadi payung penataan dan 

pengendalian PKL, baik dalam konteks perkembangan fisik visual perkotaan, 

ekonomi, sosial, dan lingkungan.  

Namun berdasar hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

beberapa klasifikasi sebagai berikut : Menurut Malik (2005), Indrawati, et.al. 

(2004), Palupi dan Raharjo (2004), Indrawati (2005) dan Indrawati, et.al. (2007), 

PKL diklasifikasikan menjadi: 

(1) Berdasarkan latar belakang ekonominya. Klasifikasi pertama adalah PKL 

yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka 

berdagang dengan warung beroda (dorongan) ataupun bangunan semi 

permanen di trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal di 

situ, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal. 

Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka 

telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV 

misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan 

jauh lebih besar dari pada membua toko / warung dibanding jika harus 

menyewanya. Selain itu juga lebih mudah diakses pembeli. 

(2) Berdasar jenis dagangan yang dijual, terdiri dari PKL penjual (a) makanan, 

(b) pakaian, (c) kelontong, (d) peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya. 

(3) Berdasar waktu berdagang, terdiri dari PKL yang berdagang pada pada pagi 

hingga siang hari, pagi hingga sore hari, sore hingga malam hari, malam 

hingga pagi hari, pagi hingga malam hari dan sepanjang hari 

(4) Berdasar bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi PKL 

bergerak / movable / dorongan ; PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan / 

dasaran / gelaran, PKL dengan bangunan permanen (selalu ada setiap saat, 

baik bentuknya masih tetap maupun udah berubah) dan PKL dengan 

bangunan non permanen (bongkar pasang). 
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(5) Berdasar luasan bangunan / tempat berdagang (space use), terdiri dari 7 

kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m2, 4-6m2, 7-9m2, 10-12m2, 13-

15m2, 16-17m2 dan lebih dari 18m2. 

 

2) Penyebaran PKL  

Terkait dengan sejarah munculnya peristilahan PKL, dalam perkembangan 

pola penyebaran PKL juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas pedestrian. PKL di 

pedestrian hampir dijumpai pada semua fungsi kawasan, baik dengan fungsi utama 

perkantoan, pendidikan, kesehatan, perumahan maupun perdagangan.  

Secara umum, faktor utama pemicu hadirnya PKL adalah pejalan kaki. Jika 

kemudian pada kawasan perdagangan muncul banyak PKL, karena di kawasan 

tersebut lebih banyak pejalan kakinya. Demikian pula jika di sekitar area pabrik 

banyak karyawan yang berjalan kaki, maka di situpun banyak PKL.  

Namun demikian bukan berarti kawasan yang sedikit pejalan kakinya akan 

steril dari PKL. Terdapat beberapa kawasan yang bukan tempat lalu lalang pejalan 

kaki, tetapi banyak di huni PKL. Sebut saja PKL di Lapangan Banjarsari –Solo 

(sebelum relokasi ke Pasar Klitikan di Notoharjo).  

Gb.2.6. Bangunan PKL (a) Oprokan  
(b) tenda (c) permanent sebagian (d) permanent seutuhnya 
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PKL di tempat ini bukan lagi didatangi sambil lalu atau kebetulan lewat, 

tetapi menjadi tujuan utama perjalanan para pembeli. Kebanyakan mereka datang 

dengan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Meskipun 

demikian yang datang dengan menggunakan sepeda ”onthel” (kayuh) maupun 

berjalan kaki, jumlahnya juga tidak sedikit. 

PKL yang berada di area non pedestrian memiliki karakter yang berbeda 

dengan PKL yang di area pedestrian. Faktor citra dagangan yang spesifik akan 

menyebabkan pembeli secara khusus mendatangi kawasan PKL ini. Pembeli ini 

tidak sekedar berlalu (lewat), tetapi menyengaja datang untuk membeli barang 

dagangan yang spesifik (Indrawati, 2005). Berdasarkan Absori et.al. (2006), PKL 

memiliki dimensi kegiatan yang sangat kompleks, baik terkait dengan aspek 

ekonomi, teknis, sosial, lingkungan maupun ketertiban umum.  

Beberapa aspek tersebut antara lain (a) PKL sering menggunakan public 

space (tempat umum) secara permanen seperti trotoar, jalur lambat, badan jalan, 

bahu jalan, lapangan dan sebagainya; (b) PKL seringkali mengganggu kelancaran 

lalu lintas; (c) Lahan yang dimanfaatkan oleh PKL sering bertolak belakang dengan 

aturan peruntukan lahan perkotaan; (d) Limbah PKL sering mengganggu 

lingkungan dan kebersihan kota; (e) Keberadaan PKL sering mengganggu 

ketertiban umum, terutama pemakai jalan dan pemakai bangunan formal di sekitar 

PKL; dan (f) PKL sangat sulit ditata atau diatur. 

  

3) PKL dan Kemacetan Lalu Lintas  

Jaringan jalan merupakan salah satu pembentuk struktur kota, menjadi aspek 

penting dalam pembangunan wilayah, ekonomi, sosial dan politik. Melalui 

fungsinya sebagai sarana transportasi, jaringan jalan memiliki keterkaitan yang erat 

dengan pola penggunaan lahan perkotaan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, fungsi 

jalan terdiri dari jalan arteri, kolektor dan primer. Masing-masing fungsi memiliki 

karakteristik yang jelas baik ditinjau dari geometri jalan, kecepatan lalu-lintas, jenis 

kendaraan yang lewat, jumlah jalan masuk dan sebagainya. Tiap ruas jalan 

memiliki bagian-bagian jalan, di mana masing-masing memliki fungsi khusus. 

Bagian-bagian jalan terdiri dari: a. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang 
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dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, 

serta ambang pengamannya.  

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan 

bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian 

paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan 

bangunan jalan. b. Ruang milik jalan (right of way) adalah sejalur tanah tertentu di 

luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang 

dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan 

pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.  

Bedasarkan Permenhub No. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu-lintas di Jalan, beberapa indicator yang harus dipenuhi dalam 

transportasi antara lain keamaman, ketertiban dan kelancaran. Kendaraan bermotor, 

kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki seyogyanya menempati bagian-bagian 

yang telah ditentukan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian depan, jalan 

merupakan bagian dari urban space (type koridor).  

Konsekuensinya, beberapa elemen publik (di luar kegiatan transportasi) juga 

akan memanfaatkan bagian-bagian jalan ini, termasuk di dalamnya PKL. PKL 

senantiasa mendekati tempat-tempat yang menjadi lalu-lalang orang. Lalu lintas 

kendaraan bermotor dan pejalan kaki sudah tentu menjadi incaran pasar bagi PKL, 

sehingga bagian-bagian jalan berupa trotoar cenderung ditempati oleh PKL. Bahkan 

jalur lambat, jalur hijau dan bahu jalan tak luput dari incaran PKL (Indrawati, 

2007).  

Kemacetan lalu-lintas merupakan permasalahan yang hampir selalu dijumpai 

pada kota-kota di Indonesia. Kemacetan lalu-lintas berakibat pada bertambahnya 

waktu tempuh dan biaya operasi kendaraan (user cost) bagi pengguna jalan serta 

meningkatkan polusi udara. Kota menjadi sangat tidak nyaman.  

Dalam jangka panjang, akan menghambat perkembangan kota, baik ditinjau 

dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan fisik maupun pariwisata (Riyanto, et.al, 

2006). Surakarta sebagai kota terbesar di bagian Selatan Jawa Tengah, juga 

memiliki masalah yang serius terkait dengan arus lalu-lintas perkotaannya. 

Berdasarkan pengamatan lapangan maupun kajian yang dilakukan oleh DLLAJ 

Kota Surakarta tahun 2006, beberapa ruas maupun simpang jalan di kota Surakarta 
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rawan kemacetan. Kondisi tersebut semakin parah menjelang Lebaran. Beberapa 

ruas dan simpang jalan tersebut antara lain Jl. Slamet Riyadi depan SGM, Jl. A. 

Yani, Jl. Dr Radjiman, Jl. Jendral Sudirman, Kawasan Pasar Nusukan, Pasar 

Klewer, Pasar Kembang, Jl. Adi Sucipto depan Gelora Manahan, Coyudan, 

Singosaren dan sebagainya (DLLAJ Kota Surakarta, 2006). Beberapa ruas jalan 

tersebut memiliki rasio V/C (volume / kapasitas) cukup besar (mencapai 0,8) 

dengan kecepatan rata-rata yang rendah berkisar 17 km/jam (DLLAJ Kota 

Surakarta, 2007). Jika dicermati lebih lanjut, titik-titik tersebut merupakan kawasan 

komersial di mana pada bahu jalannya banyak dihuni oleh Pedagang Kaki Lima 

(PKL).  

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, et. al (2007), 

sebagian besar PKL (62,86 hingga 96,44%) menutup penuh trotoar yang 

ditempatinya. Sangat kecil PKL yang menyisakan trotoar bagi pejalan kaki. Kondisi 

ini menyebabkan pejalan kaki turun ke badan jalan. Bersama-sama dengan parkir 

yang ditimbulkannya, pejalan kaki dan PKL menghambat kelancaran lalu-lintas 

perkotaan. 

 

2.2.7. Peran Vegetasi dalam Perencanaan Urban Space  

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, perencanaan urban space juga 

harus memperhatikan aspek ekologis. Vegetasi memiliki karakteristik khusus yang 

sangat penting dalam menjaga keberlanjutan aspek ekologi (environmental 

sustainable) sekaligus pembentuk suasana arsitektural kota. Mulai dari variasi tajuk, 

bentuk dan warna, daun, bunga, buah maupun aroma yang dihasilkannya dapat 

merangsang panca indra untuk mencerap keindahannya. Berbagai hal terkait 

dengan vegetasi di perkotaan akan dibahas secara khusus pada bab selanjutnya. 

1) Standar Urban Space dan RTH  

Departemen PU Cipta Karya tahun 1987 mengeluarkan standar kebutuhan 

taman yang ditentukan berdasarkan tingkatan wilayah pelayanannya mulai dari 

tingkat RT, RW sampai dengan tingkat kota. Bentuk urban space yang dimuat 

dalam standar ini meliputi fasilitas/sarana olah raga, taman bermain serta 

kuburan, sebagaimana uraian di bawah ini.  

(1) Sarana Olah Raga dan Daerah Terbuka  
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Disamping fungsi utama sebagai taman, tempat main anak-anak dan 

lapangan olah raga juga akan memberikan kesegaran pada kota (cahaya dan 

udara segar), dan netralisasi polusi udara sebagai paru-paru kota. Oleh 

karena fungsinya yang sangat penting, maka sarana-sarana ini harus benar-

benar dijaga, baik dalam besaran maupun kondisinya. 

(2) Taman untuk 250 Penduduk  

Setiap 250 penduduk dibutuhkan minimal 1 (satu) taman dan sekaligus 

tempat bermain anak-anak dengan sekurang-kurangnya 250 m2, atau 

dengan standar : 1 m2/penduduk. Lokasi taman diusahakan sedemikian 

sehingga merupakan faktor pengikat. 

(3) Taman untuk 2.500 Penduduk  

Untuk setiap kelompok 2.500 penduduk diperlukan sekurang-kurangnya 

satu daerah terbuka di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada 

tiap kelompok 250 penduduk. Daerah-daerah terbuka sebaiknya merupakan 

taman yang dapat digunakan untuk aktivitas – aktivitas olah raga seperti 

volley, badminton dan sebagainya. Luas area yang diperlukan untuk ini 

adalah : 1.250 m2 atau dengan standar : 0,5 m2/penduduk. Lokasinya dapat 

disatukan dengan pusat kegiatan RW di mana terletak di TK, Pertokoan, Pos 

Hansip, Balai Pertemuan dan lain-lain 

(4) Taman dan Lapangan Olah Raga untuk 30.000 Penduduk  

Sarana ini sangat diperlukan untuk kelompok 30.000 penduduk (satu 

lingkungan) yang dapat melayani aktivitas-aktivitas kelompok di area 

terbuka, misalnya : pertandingan olah raga, apel dan lain-lain. Sebaiknya 

berbentuk taman yang dilengkapi dengan lapangan olah raga/sepak bola 

sehingga berfungsi serba guna dan harus tetap terbuka. Untuk peneduh 

dapat ditanam pohon-pohon di sekelilingnya 

(5) Taman dan Lapangan Olah Raga untuk 120.000 Penduduk Setiap kelompok 

penduduk 120.000 penduduk sekurang-kurangnya harus memiliki satu 

lapangan hijau yang terbuka. Sarana ini berfungsi juga seperti pada 

kelompok 30.000 penduduk. Begitu juga bentuknya hanya lengkap dengan 

sarana-sarana olah raga yang diperkeras seperti tennis, bola basket, juga 

tempat ganti pakaian dan WC umum. Luas area yang diperlukan untuk 

sarana-sarana ini adalah : 24.000 m2= 2,4 Ha dengan standar : 0,2 
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m2/penduduk. Lokasinya tidak harus di pusat Kecamatan. Sebaiknya 

dikelompokkan dengan sekolah 

(6) Taman dan Lapangan Olah Raga untuk 480.000 Penduduk  

Sarana ini untuk melayani penduduk sejumlah 480.000 penduduk. 

Berbentuk suatu kompleks yang terdiri dari :  Stadion  Taman-

taman/tempat bermain  Area parkir  Bangunan-bangunan fungsional 

Luas tanah yang dibutuhkan untuk aktivitas ini adalah : 144.000 m2 = 14,4 

Ha atau dengan standar : 0,3 m2/penduduk 

(7) Jalur Hijau  

Disamping taman-taman dan lapangan olah raga terbuka masih harus 

disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan /sumber – sumber alam. 

Besarnya jalur-jalur hijau ini adalah 15 m2/penduduk. Lokasinya bisa 

menyebar dan sekaligus merupakan filter dari daerah-daerah industri dan 

derah-daerah yang menimbulkan polusi 

(8) Kuburan  

Sarana lain yang masih dapat dianggap mempunyai fungsi sebagai daerah 

terbuka adalah kuburan. Besar/luas tanah kuburan ini sangat tergantung dari 

sistem penyempurnaan yang dianutsesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. Sebagai patokan perhitungan digunakan (a) angka kematian 

setempat dan (b) sistem penyempurnaan.  

Sedangkan Standar RTH secara khusus dimuat pada UU No. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (biasa disebut UUPR). Berdasarkan UUPR pasal 26, 27 

dan 28 disebutkan bahwa pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW 

Kabupaten) juga harus memuat :  

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka Hijau.  

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan  

c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan 

kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi 

bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai 

pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.  

Pada pasal 29 ditegaskan bahwa: (1) Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang 

terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka 

hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 
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(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua 

puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk 

dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang 

(Pasal 30). Selain berdasarkan 2 peraturan di atas, juga terdapat beberapa 

pendekatan standar tentang besaran taman atau RTH. Mengacu tulisan Erri N. 

Megantara (wakil kepala PPSDAL-Lemlit Unpad) sebagaimana dilansir situs 

http://www.pikiran-rakyat.com (diakses bulan Juli 2007), disebutkan bahwa standar 

luas kebutuhan taman yang ideal menurut Lancashire Country Council adalah 

berkisar 7 - 11,5 m2 perorang (Seeley, 1973).  

Sedangkan dalam Laurie (1996) disebutkan bahwa standar taman untuk 

bermain minimal 2 acre (sekira 4.000 meter persegi) dan letaknya sekira 0,5 mil 

dari rumah; taman lingkungan minimal 1 acre/800 orang, dan taman rekreasi sekitar 

32 acre. Sementara itu, The Greater London Council membuat standar luas taman 

kota berdasarkan luas dan jarak jangkauan dari tempat tinggal, yaitu taman kecil 

yang luasnya kurang dari 2 ha dengan jarak yang dapat ditempuh dengan jalan kaki; 

taman menengah luasnya sekira 20 ha yang terletak sekira 1,5 km dari perumahan; 

dan taman besar dengan luas minimal 60 ha dengan jarak sekitar 8 km dari 

perumahan. Disamping itu, ada pula yang menentukan bahwa total luas taman kota 

yang ideal adalah minimal 10% dari total luas wilayah kota. 

Di Malaysia, ditetapkan bahwa standar pemenuhan kebutuhan tamannya 

adalah 1,9 m2/orang, sementara di Jepang minimal 5 m2/orang (Tong Yiew, 1991). 

Pada masa kolonial, dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai tuin stad 

atau kota taman, pada tahun 1929 dibuat Plan Karsten yang didalamnya disebutkan 

bahwa standar khusus ruang terbuka dalam bentuk taman adalah 6,7 m2/orang. 

(Kunto, 1986). Hasil penelitian Thomas Nix tahun 1941, menyebutkan bahwa 

standar kebutuhan taman di Bandung adalah 3,5 m2/orang. 

 

2.3.   STADION 

2.3.1.  Sekilas tentang Stadion dan sejarahnya 

Stadion merupakan sebuah bangunan dengan lapangan olahraga didalamnya 

yang biasa dipergunakan untuk latihan olahraga dan pada saat-saat tertentu 
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dipergunakan sebagai tempat untuk melangsungkan pertandingan olahraga dan 

harus dilengkapi dengan tribune penonton yang mengelilinginya. 

Pada waktu-waktu tertentu juga bisa digunakan sebagai arena pertunjukkan 

atau kegiatan lainnya. Secara fisik, stadion mempunyai bentuk fisik yang cukup 

besar dan membutuhkan area bebas kolom pada bagian Ruang olahraga/ lapangan 

dan tribun sehingga tidak mengganggu pandangan penonton dan gerak daripada 

atlit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmu tentang tipologi arsitektur stadion modern saat ini sebenarnya berasal 

dari prototype klasik stadion-stadion Yunani kuno dan juga Romawi meskipun 

hubungan antara stadion modern dengan stadion kuno terkadang tidak begitu jelas 

terlihat, tapi beberapa stadion modern saat ini menyerupai greek theater, greek 

stadium atau roman amphitheatre yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. 

Stadion yunani (greek stadium) merupakan stadion olahraga yang pertama 

kali ada, stadion ini dibangun pada abad ke-4 sebelum masehi dan digunakan untuk 

kontes berbagai cabang olahraga yang sudah mulai ada di masa yunani kuno. 

 

 

 

 

 

Kemajuan yunani dalam hal arsitektural yang ditandai dengan berdirinya 

stadion dan teater yang megah, membuat romawi ingin menyainginya dan 

Gb.2.6. Contoh stadion.  
Stadion utama gelora bung karno Jakarta, dan stadion New wembley Inggris 

Gb.2.7. Greek stadium dan Roman amphitheatre.  
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kemudian membuat amphithetre dan coloseum (stadion gladiator) di roma, dan 

mulai saat itu dari masa ke masa dibangun stadion-stadion sebagai tempat 

pelaksanaan event-event tertentu.  

Sedangkan dalam perkembangannya stadion yang dulunya bersifat terbuka, 

mulai berkembang dengan adanya desain stadion tertutup (di Indonesia dikenal 

dengan gedung olahraga/GOR) sesuai dengan fungsi kegiatannya  

 

2.3.2. Prinsip-Prinsip Desain Stadion9 

proses merancang sebuah stadion melibatkan proses pemikiran yang lebih 

jauh daripada hanya sekedar arena olahraga. Dalam stadion olahraga terdapat 

banyak sekali hal-hal yang dapat merangsang atau memotivasi imajinasi 

arsitektural. Untuk lebih memahani desain stadion secara lebih mendalam, terdapat 

prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dalam proses perencanaan. Prinsip-

prinsip itu terdiri dari tujuh poin yang dapat membantu memahami desain 

arsitektural sebuah stadion. 

1)   Isi dan Fungsi 

Hal yang terpenting dalam mendesain stadion adalah menciptakan 

keterkaitan yang kuat antara olahraga, stadion itu sendiri, dan ekspektasi 

dari masyarakat. Untuk mencapai hal ini ada beberapa aspek penting yang 

                                                 
9 www.worldstadium.com  

Gambar 2.8. 
Contoh Bentuk gedung olahraga 

Sumber : www.stadium.com  
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harus dipahami dengan baik dan diintegrasikan secara benar dalam fase 

perencanaan. Dalam hal ini termasuk pemilihan material, perencanaan 

tangga, atap, lintasan, gym, locker room, press service (audio video), press 

conference, dan lain sebagainya. 

2) Simetri dan perbedaan 

Pada umumnya stadion mempunyai bentuk yang simetris dengan tujuan 

untuk mendapatkan representasi yang sama antara antara view horizontal 

dan vertikal. Dan seharusnya arsitek harus berani mengambil resiko untuk 

menciptakan harmonisasi dengan menampilkan ketidakseimbangan seperti 

pada kolom-kolom pendukung, selasar, desain atap, kapasitas tribun, atau 

bahkan perbedaan warna kursi yang bisa memberikan ilusi pada mata 

penonton 

3)  Perspektif tiga dimensional 

Stadion merupakan sebuah rangkaian struktur yang sangat besar, terkadang 

sulit menemukan dimana awal dan akhirnya dikarenakan sisi pada eksterior 

bangunan merupakan cerminan dari sisi yang lain. Hal ini merupakan suatu 

tantangan bagi arsitek untuk memecah kesamaan itu guna menghilangkan 

view yang kurang bagus. 

4)  Syntax of the stadium 

Keseluruhan gaya dan penampilan stadion merupakan hal yang sangat 

penting untuk dicermati. Memahami berbagai aspek yang saling terpisah 

satu sama lainnya dan memutuskan bagaimana aspek-aspek tersebut akan 

diintregasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dari penampilan stadion 

adalah faktor yang menentukan keseluruhan penampilan sebuah stadion 

5)  Ekspresi struktural 

Sangat banyak elemen-elemen structural yang terdapat pada sebuah stadion, 

seperti balok, kolom, kisi-kisi, rangka baja, permukaan lengkung, dan lain 

sebagainya, dimana apabila diolah secara benar akan menghasilkan ekspresi 

bangunan yang sangat kuat 

6)  Kreativitas pemanfaatan ruang 
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Disamping system konstruksi dan bagian-bagian stadion yang lain, pusat 

dari sebuah stadion yaitu arena pertandingan merupakan vocal point dari 

sebuah stadion dimana perhatian utama menuju kepadanya, sehingga area 

ini perlu diolah dengan baik sehingga menjadi lebih hidup 

7)  Integritas antara stadion, kota dan lansekap 

Arsitek harus memperhatikan antara stadion dan lingkungan sekitarnya. 

Sangat banyak aspek atau konsep dalam sebuah kota dimana sebuah stadion 

harus dapat menyatu sehingga tercipta suatu keharmonisan antara stadion 

dan lingkungannya. 

 

2.3.3. Spesifikasi dalam Stadion 

Pada stadion olahraga hal yang terpenting adalah arena pertandingan dan 

tribun penonton. Namun agar stadion tersebut layak sebagai tempat pelaksanaan 

even olahraga Internasional, maka ada beberapa hal yang harus dapat dipenuhi. 

Spesifikasi dan standard stadion olahraga berikut ini bersumber dari: 

o New Metric Handbook Planning and Design Data 

o Human Factor Design Handbook 

o Time Saver Standard For Building Types 

o Data Arsitek 

o www.FIFA.com 

o www.worldstadium.com 

Sedangkan perencanaan dan perancangan sebuah stadion olahraga harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

o Akses public, pengaturan pola sirkulasi dan parkir 

o Tribun penonton dengan memperhatikan kenyamanan dan pandangan 

ke lapangan pertandingan 

o Akomodasi bagi pihak-pihak yang terkait pada suatu event 

o Fasilitas service dan maintenance 

o Pengguna utama stadion olahraga yaitu: 

- pengelola 

- atlit 
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68.00

105.00
16.50

radius 9.15m

corner area touch line

penalty
area

goal area

5.50

- Pelatih 

- Official 

- Panitia Pertandingan 

- Pers/media 

- Penonton 

- Umum 

Fasilitas-fasilitas yang ada pada stadion olahraga agar dapat digunakan 

sebagai tempat diselenggarakannya pertandingan internasional harus memiliki 

spesifikasi yang sesuai standard internasional tentunya. Berikut ini akan dibahas 

tentang spesifiksi fasilitas stadion berstandar internasional. 

1) Lapangan 

(1)  Lapangan sepakbola 

Dimensi lapangan sepakbola untuk pertandingan Internasional menurut 

FIFA (Federation Internationale da Football Association) adalah, panjang 

minimum 100 m dan maksimum 110 m, kemudian lebar minimum 64 m dan 

maksimum 75 m. 

Dalam peraturan FIFA terakhir pada akhir 2008 di Zurich, Swiss, telah 

diputuskan bahwa dimensi lapangan untuk event Piala Dunia mendatang 

adalah 105m x 68m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.9. Dimensi Lapangan Sepakbola, 
Sumber: New metic handbook planning and design data 
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Gb 2.11 :  Sirkulasi Tribun 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 1995 : 92  

(2)  Lintasan atletik 

Panjang lintasan atletik untuk pertandingan internasional adalah 400m, 

dengan jumlah 8 lintasan. Selain itu lintasan ini juga harus dilengkapi 

dengan ruang pemanasan yang terpisah dan fasilitas ruang ganti/ loker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Tribun 

(1)  Kapasitas 

Tribun merupakan tempat duduk yang mengelilingi arena pertandingan.  Di 

sini semua penonton ditampung untuk menyaksikan berlangsungnya suatu 

pertandingan olah raga. Jumlah penonton yang dapat ditampung oleh 

stadion berskala internasional minimal 35000 orang 

(www.worldstadium.com). 

(2)  Sirkulasi 

Sirkulasi pada tribun harus disesuaikan dengan letak pintu masuk/keluar 

demi kenyamanan dan keamanan user. 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.10. Lintasan atletik, 
Sumber: New metic handbook planning and design data 
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(3)  Roof coverage 

Roof coverage adalah kemampuan dari atap suatu stadion untuk menutup 

setiap bagian dari stadion itu sendiri. Pada sebuah stadion sepakbola atap 

menutup sebagian tribun, terkadang bagain tribun yang memanjang, atau 

semua bagian tribun, bahkan bisa menutup seluruh stadion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Tempat duduk (seating) 

Pembagian tempat duduk pada tribun berdasarkan penggunanya: 

· Tribune general 

· Tribune VIP 

· Tribune VVIP (kehormatan) 

· Tribune Pers/media 

· Comentary seat 

· Difable seat 

 

Adapun jenis tribun adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gb.2.12. Permainan bentuk atap pada stadion 
Palaran, Samarinda. 
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Gb 2.13 :  Jenis Tribun 
Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 2002 : 150 

Gb  2.14 :   Spesifikasi ukuran kursi penonton pada tribun 
Sumber : New Metric Handbook Planning and Design Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Dimensi 

Area minimum yang dibutuhkan untuk sebuah tempat duduk adalah 460mm 

x 610mm.  Kemudian jarak minimum antara satu tempat duduk dangan 

tempat duduk dibelakangnya adalah 305mm.  Tiap-tiap tempat duduk hanya 

diijinkan memiliki jarak maksimal 30m dari pintu masuk/keluar.  

Sedangkan kemiringan maksimum untuk suatu tribun adalah 35º. 
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3)  Ruang-ruang pendukung pada stadion 

(1)  Spectators requirements 

- Tempat rekreasi 

- Toilet 

- Petunjuk (graphic) 

- Scoreboard 

(2)  Operating requirements 

- Kantor pengelola/administrasi 

- Ticketing facilities 

- Gudang 

- Loker dan ruang ganti 

(3)  Press requirements 

- Working area/ media centre 

Media centre adalah suatu ruang yang disediakan untuk menampung 

semua kegiatan media, disini semua informasi dari suatu even diolah 

dan diinformasikan kepada public. Ruangan ini harus meyediakan area 

untuk bekerja, jaringan listrik, komunikasi (telepon, faksimile, internet, 

dll), ruang monitoring, serta alat-alat untuk media. 

- Tempat rekreasi 

- Toilet  

- Ruang konferensi pers 

(4)  Fasilitas-fasilitas Lain 

- Transport Centre 

- Post Office 

- Money exchage 

- Accomodation desk 

- Car hire 

- Film service 

- Tourist service 

- Gym 
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Gb  2.16 :  Dimensi Lapangan Bulutangkis 
Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 2002 : 185  

Gb  2.15 :  Hubungan Ruang-ruang stadion 
Sumber : Human Factor Design Handbook  

4)  Hubungan ruang 

Hubungan antar kelompok ruang dalam stadion sepakbola secara garis besar 

dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Dimensi lapangan olahraga lain 

1) Lapangan Bulu Tangkis 

Panjang lapangan 13,40 meter, Lebar lapangan 6,1 meter, Ketinggian ruang 9 

meter. 
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Gb 2.17 :  Dimensi Lapangan Tenis 
Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 1995 : 115  

Gb 2.18  :  Dimensi Lapangan Basket 
Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 1995 : 99  

 

 

2) Lapangan Tenis 

Panjang lapangan 23,77 meter, Lebar lapangan 10,97 meter, ketinggian ruang 

7 meter (dapat dipakai untuk lapangan outdoor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lapangan Basket 

Panjang lapangan 26 meter, Lebar lapangan 14 meter, Ketinggian ruang 7 

meter (dapat dipakai untuk lapangan outdoor). 
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Gb 2.19 :  Dimensi Lapangan voli 
Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek, 2002 : 151  

Gb 2.20: stadion Old Trafford, England  

4) Lapangan Voli 

Panjang lapangan 18 meter, Lebar lapangan 9 meter, Ketinggian ruang 12,5 

meter (dapat dipakai untuk lapangan outdoor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. REFERENSI STADION INTERNASIONAL 

Di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang stadion Old 

Trafford, sebuah stadion berstandar internasional di kota Manchester, Inggris, yang 

dijadikan markas klub sepakbola ternama Manchester United. 

Stadion yang dijuluki Theatre of Dream (teater impian) ini berkapasitas 

76000 tempat duduk, yang 

setiap tempat duduknya 

berwarna merah disesuaikan 

dengan kostum utama 

Manchester united yaitu warna 

merah. 

Pada era 80-an hingga 

90-an suporter sepakbola Inggris terkenal 

anarkis, para hooligan (julukan suporter anarkis Inggris) membuat kerusuhan 

dimana-mana bahkan sebelum memasuki stadion. Namun saat ini hal tersebut 

sudah bisa diatasi hampir semua klub di liga Inggris, bahkan liga Inggris saat ini 

9 
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Gb 2.21: Tribun stadion old trafford 

dianggap mempunyai penonton paling tertib, jarak antara penonton dan lapangan 

begitu dekat (tidak dikhawatirkan terjadi kerusuhan). 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketertiban penonton adalah 

bagaimana polisi Inggris memastikan setiap penonton masuk tanpa benda-benda 

yang dilarang, seperti petasan, botol air minum, dan benda tajam. Lebih dari 15 

polisi disiagakan di setiap pintu masuk stadion (masing-masing tribun), memeriksa 

setiap penonton, sebelum mereka duduk di kursi masing-masing.  

Soal kursi stadion juga menarik karena tiap penonton sudah mendapat jatah 

kursi yang pasti dan nomor kursi itu tertera di balik tiket atau ID card yang 

bersangkutan. Menurut pemandu wisata Museum and Tour Centre Old Trafford, 

Joe Dawson, selain nomor kursi, di tiket juga tertera nama pemilik karcis beserta 

alamat.  

"Mengapa ada alamat? Karena jika dia tidak 

duduk di kursinya sepanjang pertandingan, 

maka kami layak khawatir, ada apa 

dengannya? Maka, selain polisi 

menginvestigasi, panitia juga akan 

menghubungi alamat yang bersangkutan untuk 

memastikan bahwa tidak ada apa-apa dengannya," ujar Dawson, mendeskripsikan 

kebijakan manusiawi terhadap penonton 

Maka, jangan pernah berpikir stadion semacam Old Trafford kelebihan 

penonton, seperti yang sering terjadi di Indonesia, dengan contoh kasus di Surabaya 

belum lama ini. Sebab, panitia pertandingan hanya menjual tiket sebanyak kursi 

yang ada. Dan, tak mungkin ada pihak-pihak yang mencetak karcis palsu karena 

pasti pemilik nomor kursi tiket palsu tak bakal mendapat kursi 

Program ruang yang ada juga sangat luar biasa, mulai dari megastore, café, 

museum, player’s lounge, press box untuk wartawan, stasiun TV, gymnasium, 

family stand, dan masih banyak lagi. Dibawah ini adalh beberapa galeri foto-foto 

stadin Old Trafford dengan sedikit penjelasan. 
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Gb.2.23: Program ruang stadion old Trafford. 
Disediakan tempat khusus pembelian tiket bagi suporter 

lawan untuk menjaga keamanan atau mengantisipasi 
bentrokan antar suporter 

Gb 2.22: Program ruang stadion Old Trafford 
ada berbagai fasilitas termasuk tempat khusus 

bagi disabled (penyandang cacat) 
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Gb.2.25: Bentuk yang sangat menarik dan 
atraktif di tengah kota. 

Gb.2.24: Perawatan rumput setiap hari, pola 
drainase yang bagus dengan adanya selokan di 

pinggir lapangan. 

Gb.2.26: penampilan menarik dan berbeda di 
setiap sisi 

Gb.2. 27: Hi-tech, system penutup atap yang 
dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan 

Gb.2. 29: Café di dalam stadion, ramai 
pengunjung setiap harinya 

Gb.2. 28: Sport store, penjualan merchandise 
klub Manchester United. 
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 BAB III 

EVALUASI OBYEK 

 

3.1. KOTA SURAKARTA 

3.1.1. Kondisi Fisik 

Kota Surakarta (juga Solo, Sala, dan Salakarta) adalah sebuah kota di 

Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Indonesia, Surakarta merupakan kota 

peringkat kesepuluh terbesar (setelah Yogyakarta). Sisi timur kota ini dilewati 

sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo.  

Kota ini dulu juga tempat kedudukan dari residen, yang membawahi 

Karesidenan Surakarta di masa awal kemerdekaan. Jabatan residen sekarang 

dihapuskan dan diganti menjadi "pembantu gubernur untuk wilayah Surakarta". 

Kota Surakarta memiliki semboyan BERSERI yang merupakan akronim dari 

Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo 

mengambil slogan pariwisata Solo the Spirit of Java yang diharapkan bisa 

membangun citra kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. 

Gb.2. 30: Ruang rapat bagi pengelola stadion 
Old Trafford , terdesain dengan interior yang 

bagus seperti di perkantoran. 
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Kota Solo terletak sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km 

tenggara Semarang. Lokasi kota ini berada di dataran rendah (hampir 100m di 

atas permukaan laut) yang diapit Gunung Merapi di barat dan Gunung Lawu di 

timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Di sebelah timur 

mengalir Bengawan Solo dan di bagian utara mengalir Kali Pepe yang merupakan 

bagian dari Daerah Aliran Sungai Solo. 

Tanah di Solo bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang 

tinggi sebagai akibat aktivitas vulkanik kedua gunung api yang telah disebutkan 

di atas. Komposisi ini, ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah, 

menyebabkan dataran rendah ini sangat baik untuk budidaya tanaman pangan, 

sayuran, dan industri, seperti tembakau dan tebu. Namun demikian, sejak 20 

tahun terakhir industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga 

banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan industri dan 

perumahan penduduk. 

Letak Geografis Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

· Berada diantara : 110°BT dan 111°BT, serta antara 7°6’LS dan 8°LS 

· Jumlah Kecamatan yang dibawahi : 5 Kecamatan 

Gb.3.1. Peta Wilayah Kota Surakarta 
Sumber : Pemerintahan Kota Surakarta 
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· Jumlah kelurahan yang dibawahi : 51 Kelurahan 

· Luas wilayah   : 44.040 km2 

· Kota Surakarta mempunyai batas-batas administratif sebagai berikut: 

a) Utara : Kab.Karanganyar dan Kab.Boyolali 

b) Timur : Kab.Karanganyar dan Kab.Sukoharjo 

c) Selatan : Kab.Sukoharjo 

d) Barat : Kab.Sukoharjo dan Kab.Karanganyar 

Sedangkan pembagian adminstratif dalam kota Surakarta dibagi menjadi 

lima kecamatan. Setiap kecamatan dibagi menjadi kelurahan, lalu setiap 

kelurahan dibagi menjadi kampung-kampung yang kurang lebih setara dengan 

Rukun Warga, kelima kecamatan itu adalah: 

· Kecamatan Banjarsari 

· Kecamatan Jebres 

· Kecamatan Lawiyan (disebut juga Laweyan) 

· Kecamatan Pasar Kliwon 

· Kecamatan Serengan 

 

3.1.2.  Kondisi Non Fisik 

1) Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana kota Surakarta  yang cukup penting meliputi 

jalan, angkutan darat dan udara, lembaga perbankan, telekomunikasi dan 

lain-lain. Untuk sarana angkutan darat di wilayah kota Surakarta terdapat 

teminal bis Tirtonadi, Stasiun Balapan, Porwosari, Jebres. Sedangkan 

untuk sarana angkutan udara terdapat bandara Adi Sumarmo sebagai 

bandara internasional yang tentunya merupakan suatu potensi besar bagi 

perkembangan kota Surakarta. 

 

2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta 

 Berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 1987 dan Kepmen No. 

640/KPTS/1986, RUTRK kota Surakarta bertujuan untuk memberikan 

arahan penataan ruang kota secara makro yang diharapkan menjadi dasar 

pedoman pelaksanaan pembangunan kota. Sejalan dengan hal tersebut, 
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maka keberadaan Gelora Manahan selain mempertimbangkan faktor- 

pendukungnya juga disesuaikan relevansinya dengan segi perencanaan 

kota. 

Tabel 3-1 : penggunaan ruang kota 

RURTK 
Penggunaan Ruang Kota 

Ha % 

Wisata budaya 99,9 2,25 

Olahraga 79,27 1,00 

Jasa Wisata 55,05 1,25 

Perdagangan 264,24 6,00 

Perkantoran komersial 44,04 1,00 

Perkantoran pemerintah 77,07 1,75 

Pendidikan 253,23 5,75 

Fasilitas Sosial 121,11 2,75 

Fasilitas Transportasi 44,04 1,00 

Industri 85,88 2,00 

Perumahan 2.642,44 60,00 

Ruang terbuka 22,02 0,05 

Fasilitas Khusus 11,01 0,25 

Lain-lain (jalan sungai, dll) 605,58 0,25 

Jumlah 4.404,07 13,70 

 

· Fungsi dan Peran Kotamadya Surakarta 

Fungsi dan peran Kotamadya Surakarta ditetapkan dan ditegaskan sebagai 

berikut  

1) Fungsi khusus guna pengembangan Trikrida Utama, yang diharapkan 

menjadi jati diri kota, yaitu pengembangan pariwisata, budaya dan 

olahraga. 

2) Fungsi umum, yaitu guna pembanguna sektor-sektor industri, 

pendidikan dan administrasi. 
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3) Peran kawasan sebagai Pusat Kota Wilayah Perkotaan Surakarta, 

peran makro bersama kawasan perkotaan disekitarnya sebagai pusat 

pertumbuhan Propinsi JaTeng Tenggara. 

· Rencana Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan 

RUTRK sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan memuat 

rencana pembagian satuan wilayah pengembangan. Wilayah Kotamadya 

Surakarta dibagi menjadi 4 wilayah pengembangan. Keempatnya terbagi 

dalam 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP). Pembagianya sebagai 

berikut : 

1) SWP I dengan pusat pertumbuhan di kel  pucangsawit meliputi 6 kel 

(pucang sawit, jagalan, sewu, dan semanggi). 

2) SWP II dengan pusat pertumbuhan di kel kampung baru meliputi 12 

kel (kampung baru, kepatihan kulon, kepatihan wetan, 

purwodiningratan, gilingan, kestalan, keprabon, ketelan, timuran, 

punggawan, stabelan, dan sudiroprajan) 

3) SWP III dengan pusat pertumbuhan di kel gajahan meliputi 12 kel 

(joyotakan, danukusuman, serengan, kratonan, jayengan, kemlayan, 

pasarkliwon, gajahan, kauman, baluwarti, kedung lumbu, dan 

joyosuran) 

4) SWP IV dengan pusat pertumbuhan di kel sriwedari meliputi 8 

kelurahan (tipes, Bumi, panularan, penumping, sriwedari, purwosari, 

manahan, dan mangkubumen) 

5) SWP V pusat pertumbuhan di kel sondakan meliputi 3 kelurahan 

(pajang, laweyan, sondakan) 

6) SWP VI dengan pusat pertumbuhan di kel jajar meliputi kelurahan 

(karang asem, jajar, kerten) 

7) SWP VII dengan pusat pertumbuhan di kel sumber, meliputi 2 

kelurahan (sumber, banyuanyar) 

8) SWP VIII dengan pusat pertumbuhan di kel jebres meliputi 2 

kelurahan (jebres, tegalharjo) 

9) SWP IX dengan pusat pertumbuhan di kel kadipiro meliputi 2 

kelurahan (kadipiro, nusukan) 
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10) SWP X dengan pusat pertumbuhan di kelurahan mojosongo meliputi 1 

kelurahan (mojosongo) 

Gb.3.2. Peta Satuan Wilayah Pembangunan Daerah Surakarta 

(RUTRK Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1993-2013, Halaman III.11-12) 

 

· Rencana Pemanfaatan Ruang Kota 

mencakup arah pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi 

intensitas tiap bangunan. Kegiatan yang disediakan ruangnya dalam 

wilayah Kotamadya Dati II Surakarta mengacu pada pengembangan 

delapan fungsi di masa mendatang, yaitu : areal pariwisata, kebudayaan, 

olah raga, relokasi industri, pendidikan, perniagaan, pertokoan dan 

perbelanjaan, arel perkantoran, serta lingkungan perumahan. Kedelapan 

fungsi tersebut akan dikembangkan hingga tahun 2013, merupakan 

aktivitas- primer Kodya dati II Surakarta.   

Tabel 3-2 : potensi lokasi dalam penyediaan ruang untuk fungsi kota 

 SWP 

wisata Budaya OR Industri Pendidikan. dagang Kantor Rmh 

LOKASI 

I    X     Pucang sawit 

II X X    X X  Mangkunegaran, 

balaikota, 

kawasan 

Komersial 

III X X    X   Keraton, kawasan 

komersial 

IV X  X      Sriwedari, balai 
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kambang, 

Manahan 

V    X     Sondakan, 

Laweyan 

VI       X X Jajar 

VII        X Sumber, 

Banyuanyar 

 

VIII X    X X   Taman jurug, 

UNS, kawasan 

Komersial 

IX    X X    Kadipiro 

Sumber : tim RUTRK Kota Surakarta, Th 1993-2013 

 

3.1.3. Fasilitas Olahraga di Surakarta 

Fasilitas olahraga dalam suatu kota merupakan hal yang sangat penting 

keberadaannya baik yang sifatnya resmi untuk menggelar event resmi ataupun 

sekedar fasilitas terbuka untuk umum. 

Berikut ini adalah beberapa fasilitas olahraga di kota Surakarta yang 

merupakan tempat penyelenggaraan event baik yang sifatnya lokal/daerah 

maupun nasional: 

· Gelora Manahan 

· GOR Manahan 

· GOR Bhineka 

· Stadion R.Maladi Sriwedari 

· Lapangan Kota Barat 

· GOR Universitas Sebelas Maret 

· Stadion Universitas Sebelas Maret 

· Bengawan Sport Centre 

 

Pengembangan Gelora Manahan menjadi berstandar Internasional juga tak 

lepas dari potensi kota Surakarta itu sendiri, diantara sebagian syarat mendirikan 

sebuah stadion internasional dalam suatu kota adalah bahwa kota tersebut 
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mempunyai bandara (Solo mempunyai bandara Internasional Adi Sumarmo), dan 

mampu menyediakan fasilitas hotel bintang 4 atau bintang 5. 

 

3.2. EVALUASI GELORA MANAHAN 

Dalam evaluasi ini akan dijelaskan tentang eksisting gelora Manahan yang 

ada saat ini, kemudian dievaluasi menggunakan teori yang ada, dari standar 

internasional pada buildingnya, hingga penataan kawasan dengan teori urban 

yang ada. Selain itu pengalaman empiris yang didapat dari beberapa kali 

kunjungan ke gelora ini akan disertakan secara langsung. 

3.2.1. Tentang Gelora Manahan 

Kawasan olahraga Manahan terletak di kelurahan Manahan, kecamatan 

Banjarsari Surakarta, yang menghadap ke jalan Adi Sucipto. Kawasan olahrga ini 

terbagi menjadi 2 komplek yaitu GOR Sasana Krida Kusuma/GOR Manahan dan 

Gelora Manahan. Kawasan Olahraga Manahan ini dikelilingi oleh 4 jalan, yaitu 

Jl.Adi Sucipto sebagai jalan utama, jl.Menteri Supeno (belakang), Jl.KS.Tubun 

(barat) dan Jalan tembus (alternatif). 

Gelora Manahan ini mulai dibangun tahun 1988 dan selesai serta 

diresmikan pada tahun 1992 oleh ibu Tien Soeharto, secara keseluruhan selesai 

dan digunakan pada tahun 1998. project pembangunan gelora ini sendiri dipegang 

oleh konsultan Tripanoto sari, dengan penanggung jawab Ir.Franky du ville. 

Ide membangun stadion Manahan ini diprakarsai oleh R.Maladi yang 

kemudian mendapat respon dari mantan presiden Soeharto, yang kadang menjadi 

pertanyaan mengapa nama R.Maladi saat ini dipakai untuk stadion Sriwedari, 

bukan untuk gelora Manahan, hal ini karena dulunya status kepemilkan gelora 

Manahan belum sepenuhnya milik Pemkot Surakarta, tapi masih milik keluarga 

Cendana yang kemudian memberikan nama Gelora Manahan sesuai nama 

tempatnya.  

Kawasan gelora Manahan memang dirancang bukan hanya untuk tempat 

diselenggarakan event-event olahraga professional, namun juga memberi fasilitas 

kepada seluruh masyarakat Surakarta khususnya dalam kegiatan olahraga. Selain 

sebagai kawasan olahraga bagi masyarakat Surakarta, kawasan gelora Manahan 

ini juga merupakan sebuah communal space, yang digunakan sebagai tempat 

berkumpul bersama dalam melakukan berbagai kegiatan. 
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Gb.3.3. Gelora Manahan Solo 
 

Bagi para pecinta sepakbola tanah air, nama Gelora Manahan bukan 

merupakan hal yang asing, hal ini karena stadion Manahan merupakan salah satu 

dari 8 stadion terbaik (standar nasional A) di Indonesia saat ini, dan sering 

digunakan untuk menggelar beberapa pertandingan penting.  

Walaupun mendapat standar A oleh BLI (badan liga Indonesia) namun 

pada kenyataannya kondisi saat ini masih terdapat kekurangan di berbagai hal, 

seperti system drainase(proses perbaikan saat ini), fasilitas pendukung, dll, 

sehingga masih diperlukan beberapa perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada akhir Tahun 2011 nanti Gelora Manahan akan menjadi tempat 

pembukaan SEA GAMES 2011 (event olahraga se Asia tenggara), dimana Jawa 

Tengah dan Jawa Barat diagendakan sebagai tuan rumah, dan akan menggelar 

beberapa cabang pertandingan olahraga disana, sehingga ada rencana untuk 

mengembangkan Gelora Manahan menjadi berstandar Internasional, karena bisa 

jadi hanya sedikit pertandingan yang akan digelar disini jika kondisi gelora tidak 

maksimal, disamping itu Jawa barat mungkin akan lebih siap dan layak karena 

mereka mempunyai stadion baru yaitu Jalak Harupat di Bandung. 

 

3.2.2. Kegiatan di Gelora Manahan 

Berikut ini adalah kegiatan yang ada di gelora Manahan saat ini, sarana, 

letak dan bagaimana efektifitasnya secara garis besar. 

Table 3-3. kegiatan di gelora manahan 

KEGIATAN SARANA LETAK KETERANGAN 
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1. Olah Raga 
 
Sepak bola 
Atletik  

 
 
Stadion utama  
 
 
 
 
 
Lapangan sepak 
bola terbuka 

 
 
Ditengah komplek 
 
 
 
 
 
Di sebelah Timur 
Stadion 

 
 
Stadion utama sering 
digunakan sebagai 
tempat pertandingan 
sepak bola liga 
Indonesia. 
 
Kadang digunakan 
oleh masyarakat untuk 
latihan, tapi 
kondisinya tak terawat 

Balap sepeda Vellodrome Di sebelah Barat 
Stadion 

Lebih sering 
digunakan sebagai 
area bermain oleh 
anak- anak di sekitar 
komplek, serta 
masyarakat yang 
penasaran bagian 
dalam 
vellodrome(tidak 
efektif sama sekali) 

tenis Lapangan tenis 
terbuka 
Gedung tenis 

Komplek GOR, 
Terletak di sebelah 
Timur stadion 

Setiap hari digunakan 
sebagai tempat untuk 
latihan. 

Olah raga ruang 
tertutup 

GOR manahan Komplek GOR Selain digunakan 
untuk kegiatan 
pertandingan, juga 
digunakan sebagai 
tempat pertunjukan 
(misal: musik) 

Renang  Kolam renang 
Tirtomoyo 

Di sebelah utara 
tapak (diluar 
komplek) 

Ramai  

 
2. Rekreasi 
 

   

Menonton 
pertunjukan luar 
ruangan 

Plaza /lapangan 
parkir 

Di depan Stadion Pengunjung 
pertunjukan akan 
berbaur dengan pelaku 
kegiatan lain 
(pedagang, 
pengunjung yang 
sedang berolah raga) 

Olahraga luar 
/free(basket, voli) 

Lapangan basket 
dan voli outdoor 

Di dalam komplek 
gelora 

 

Olah raga lain, 
senam, jogging, 

Menggunakan 
ruang terbuka yang 

 Pelaku kadang 
berbaur dengan 
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sepatu roda,dll ada di dalam 
komplek, jogging 
track, termasuk 
lapangan parkir  

pemakai kendaraan/ 
pengunjung yang 
melewati jogging 
track (tidak cukup 
mengganggu) 

Bersantai dan 
bermain 

Taman dan tempat 
bermain 

Di dalam komplek 
sebelah barat 

tidak terawat sehingga 
area ini malah jarang 
didatangi pengunjung 
(lebih sering ke area 
plasa). 

Menikmati makanan 
 

Pedagang kaki lima Di sekeliling 
komplek 

Kendaraan dari 
pengunjung diparkir 
di bahu jalan dan jalur 
lambat, sehingga 
dapat mengganggu 
pengguna jalan 

Belanja Sunday market Didalam dan sekitar 
komplek Gelora 

Hanya pada minggu 
pagi (insidental), tidak 
tertib dan sangat 
mengganggu kegiatan 
lain terutama joging 
yang merupakan 
kegiatan favorit pada 
minggu pagi tersebut 

 
3. Jasa 
 

 
Restauran  

 
Di sebelah Timur 
Gelora Manahan 

 
Letaknya menghalangi 
pandangan ke arah 
stadion utama. 

 Hotel Horizon Di sebelah Selatan 
tapak 

Dapat mendukung 
kawasan sebagai 
tempat menginap 

 Gedung wanita Di sebelah Timur 
tapak 

Fungsinya sebagai 
jasa sosial kurang 
dapat mendukung 
kawasan sebagai 
komplek olah raga. 
(misal: resepsi 
pernikahan) akan 
mengganggu kegiatan 
palaku yang lain, 
terutama pada hari 
minggu. 

 
4. Ibadah 
 

 
Musholla 

 
Di belakang Gelora 
Manahan (masjid 
FKIP olahraga 
UNS) 
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3.2.3. Evaluasi Umum Gelora 

1) Eksisting Gelora Manahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini data singkat dari eksisting komplek Gelora Manahan saat ini: 

(1) Lokasi Tapak : Jl. Adi Sucipto  

(2) Luasan Tapak : + 170.000 m2 

(3) Batas Tapak : 

· Selatan : Jl. Adi Sucipto 

· Barat  : Jl.K.S. Tubun 

· Utara  : Jl. Menteri Supeno 

· Timur : Jl.M.T.Haryono dan Jalan Alternatif  

(4) Entarnce : 5 Pintu 

(5) Bangunan yang ada : Stadion Manahan dan Velodrome (satu 

kompleks, serta GOR di sebelah timur. 

(6) Fasilitas Olahraga Pendukung (publik) : Lapangan basket, lapangan 

voli, lapangan sepakbola, jogging track, lapangan tenis serta beberapa 

dojo beladiri memanfaatkan ruang pada stadion, velodrome dan GOR. 

Gb.3.4. Eksisting Gelora Manahan 
 

Lap.voli 
 

Plasa 
 

Taman & R.terbuka 
 

GOR Manahan 
 

Lap.sepakbola 
 

Velodrome 

Lap.Parkir 
 

Lap.Parkir 
 

Lap.Basket 
 

Stadion Utama 
 

Lap.tenis outdoor 
 

Taman & R.terbuka 
 

Danau 

Taman & r.terbuka 
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(7) Fasilitas Pendukung lainnya: Taman dan tempat bermain    

Komplek stadion Manahan mempunyai 5 entrance, semuanya akan dibuka 

saat diadakan pertandingan /event resmi, dan untuk hari biasa hanya gerbang 

selatan (Jl. Adi Sucipto) serta utara (Jl.Menteri Supeno) yang dibuka, 3 pintu 

lainnya sebenarnya bisa diefektifkan jika ada hubungan kegiatan diluar dan di 

dalam kompleks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture dari komplek gelora Manahan ini 

adalah patung manahan, yang menandakan 

nama dari gelora ini dan keselarasan antara 

stadion dengan kebudayaan kota Solo. 

Sculpture ini akan langsung terlihat ketika 

kita memasuki komplek Gelora 

dari entrance utama. 

2) Velodrome 

Selain stadion didalam kompleks gelora ini juga terdapat velorome, 

Velodrome merupakan tempat untuk perlombaan sepeda ataupun sepatu 

roda, pada kenyataannya bangunan yang dibangun tahun 1989 ini jarang 

sekali digunakan bahkan hanya sekali digunakan untuk event professional 

(tidak efektif). 

Sesekali ada masyarakat yang masuk ke area Velodrome untuk 

mengetahui bagaimana bentuk dalamnya, yang ternyata terdapat genangan 

air seperti kolam saat musim hujan. Selain itu velodrome ini juga tidak 

memenuhi standar yang tetapkan, dan memang pada dasarnya belum 

Gb.3.5. Pintu A (selatan) dan Pintu B (utara) sebagai Entrance utama 
Sumber : dok. pribadi 

 

Gb.3.6. Patung manahan 
Sumber : dok. pribadi 
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merupakan kebutuhan pokok karena pada PORDA 2009 yang akan segera 

dilaksanakan juga tidak akan dipakai (KONI Solo). 

Oleh sebab hal diatas keberadaannya mulai dipertanyakan, apakah 

akan terus dipertahankan dengan catatan kerugian cukup banyak pihak 

pengelola dalam hal pengelolan dan perawatannya, atau akan dihilangkan 

sama sekali dan berganti fasilitas lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Respon terhadap permasalahan Velodrome disini adalah ditiadakan 

fungsinya dan bisa diganti dengan fasilitas lain dengan perencanaan ulang 

dan pembenahan terlebih dulu. 

3) Komplek GOR Manahan 

GOR Manahan berada di sebelah timur komplek Gelora Manahan, 

terpisah dari stadion (dibatasi pagar kawat besi) dan dalam pengelolaan 

yang berbeda, dalam komplek ini terdapat bangunan GOR, gedung tenis 

indoor, dan lapangan tenis outdoor. 

Untuk GOR yang beratap joglo ini, saat ini kondisinya cukup 

memprihatinkan, kerusakan terjadi di hampir semua spot, padahal dua tahun 

kedepan akan digunakan untuk SEA GAMES sehingga perlu dilakukan 

perancangan ulang termasuk meningkatkan kapasitas dari 1000 orang 

menjadi standar 3000 orang. 

Sedangkan untuk fasilitas tenis sendiri terbagi menjadi dua yaitu 

indoor dan outdoor. Perencanaan dari Pemkot adalah pengembangan 

fasilitas ini karena keberadaannya sangat digemari masyarakat baik sebagai 

tempat latihan maupun event tertentu. 

 

 

Gb.3.7. velodrome dan kantor pengelolanya (sekarang secretariat tarung drajat) 
Sumber : dok.pribadi 
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Menyikapi hal di atas maka perencanaan awal adalah menyatukan 

antara komplek stadion/gelora dan komplek GOR Manahan. Pengembangan 

fasilitas tennis dan GOR tentu membutuhkan area tambahan maka disini 

area bekas velodrome bahkan bangunannya (konstruksi) bisa dimanfaatkan 

kembali dengan syarat kedua komplek ini harus disatukan sebagai satu 

kawasan olahraga.  

4) Fasilitas Rekreasi 

Fasilitas Rekreasi yang ada di dalam kompleks gelora Manahan terdiri 

dari fasilitas olahraga publik dan taman, adapun PKL atau Sunday market 

sebenarnya merupakan aktivitas di luar pengelolan pihak Manahan itu 

sendiri. 

Olahraga merupakan salah satu kegiatan rekreatif yang bisa dilakukan 

dengan mudah, Berikut ini adalah fasilitas olahraga yang disediakan bagi 

masyarakat Solo di Manahan: 

· Basket outdoor 

· Sepakbola outdoor 

· Bola voli outdoor 

· Tenis outdoor 

· Jogging track 

· Beberapa dojo beladiri 

 

 

 

 

 

 Gb.3.9. Jogging Track,  lapangan basket dan lahan kosong untuk bermain futsal 
Sumber : dok.pribadi 

 

Gb.3.8. Tenis indoor dan outdoor Manahan. 
Sumber : dok.pribadi 
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Jogging track maupun lapangan basket adalah fasilitas olahraga publik 

yang paling sering digunakan oleh masyarakat setiap sore hari, dan akan 

menjadi sangat ramai saat hari minggu atau libur. 

Tidak semua fasilitas olahraga itu efektif, seperti lapangan sepakbola 

yang sangat jarang dipakai, dan sebagian lahan kosong saat ini malah 

dipakai untuk bermain sepakbola mini ataupun futsal, hal ini menandakan 

perlunya fasilitas olahraga rekreasi tambahan sesuai dengan minat/ 

kebutuhan masyarakat Surakarta saat ini misalnya saja futsal, wall climbing 

dan Gym center. 

Selain fasilitas olahraga di komplek ini juga terdapat taman dan area 

bermain, taman biasanya identik dengan tumbuhan dan kesejukan, sehingga 

banyak orang akan datang sekedar untuk menyegarkan pikiran atau sekedar 

cari angin, dan saat ini kebutuhan akan taman di perkotaan semakin 

meningkat seiring dengan tingkat polusi 

yang begitu tinggi. Di kawasan Gelora 

Manahan juga dibuat taman yang bisa dan 

boleh diakses oleh setiap orang, namun 

apakah taman tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat ? dan bagaimanakah 

kondisinya saat ini ? 

 

Dahulu ada sebuah danau di area sculpture yang dijadikan taman, 

namun sekarang tidak lagi terpakai karena tidak ada pasokan air, hanya 

mengandalkan air hujan sewaktu-waktu, karena hal ini danau tersebut tak 

lagi terawat dan menjadi dangkal, serta tak lagi bisa berfungsi sebagai 

sebuah taman. 

Selain itu arena taman kurang menarik karena tidak didesain dengan 

baik, atau dulunya mungkin ada area-area khusus tapi sekarang sudah tidak 

ada lagi (fungsinya tidak maksimal karena tidak ada perawatan), satu 

perilaku yang muncul yaitu pacaran di tempat-tempat gelap10 karena di 

                                                 
10 SOLOPOS,  20 Februari 2007 

Gb.3.10. danau yang tak lagi berfungsi 
Sumber : dok.pribadi 
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malam hari karena desain yang memungkinkan untuk itu (tidak ada lampu 

taman, tidak ada tempat duduk yang didesain pada taman sehingga orang 

memilih tempat sendiri, dll). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk PKL di sekitar Manahan, sebenarnya perencanaan PKL muncul 

setelah Gelora berdiri, dengan semakin tidak tertibnya PKL pada tahun 

2005 walikota sempat ingin merelokasikannya, namun hal ini tidak jadi 

karena mereka juga dibutuhkan, solusinya adalah penertiban, dan akhirnya 

didesain seperti sekarang ini, yaitu disediakan shelter-shelter bagi PKL, 

walaupun pada kenyataannya muncul banyak PKL di area yang sebenarnya 

dikosongkan untuk pedestrian. 

Tak dapat dipungkiri keberadaan PKL di 

sekitar gelora Manahan (Jl.Ment.Supeno dan 

Jl.KS.Tubun) sangat menarik perhatian 

masyarakat, apalagi jika bulan puasa tiba akan 

menjadi lebih ramai. Yang menjadi persoalan 

di sini bagaimana korelasi keberadaan PKL ini 

terhadap gelora Manahan, serta pengaruhnya di 

Gb.3.11. Area taman kurang menarik dan jarang terpakai 
Sumber: dok.pribadi 

Gb.3.12.Penempatan kurang tepat 
Sumber :dok.pribadi 

Gb.3.13.Masih banyak lahan kosong  
Sumber:dok.pribadi 

Gb.3.14.Shelter PKL di Manahan 
Sumber:dok.pribadi 
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luar gelora (misal: menimbulkan kemacetan, yang disebabkan parkir 

kendaraan sembarangan di bahu jalan karena tidak ada tempat parkir). 

DLLAJ pun sempat merencanakan untuk memberlakukan jalur searah di 

area ini walaupun saat ini tidak jadi diberlakukan.Selain PKL diluar, di 

dalam komplek stadion juga ada pedagang asongan yang terkadang tidak 

tertib. 

 

 

 

 

 

 

Satu ide yang muncul adalah menjadikan keberadaan PKL tersebut 

sebagai suatu potensi, mejadikannya bagian dari fasilitas gelora itu sendiri, 

yang tentunya akan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentu dengan 

penataan yang lebih rapi dan tertib, misalnya parkir untuk pembeli di dalam 

komplek mengingat lahan parkir yang luas. 

Pasar minggu atau Sunday Market di manahan muncul karena respon 

sebagian pedagang melihat banyaknya orang yang berkunjung ke komplek 

stadion Manahan saat minggu pagi, yang kebanyakan melakukan jogging 

Awalnya hanya sedikit dan berada diluar komplek, namun terus 

berkembang dan masuk ke komplek stadion. Ada banyak hal yang 

ditawarkan di Sunday market ini mulai dari makanan, pakaian, aksesoris, 

hiburan anak-anak, dll.  

Seiring dengan bertambahnya pedagang, maka Sunday market pun 

semakin ramai, dan cukup mengganggu keleluasaan dan kenyamanan orang 

berjogging karena tidak tertib dan memakai serta menutup sebagian jogging 

Gb.3.15. Parkir yang tidak tertib 
Sumber:dok.pribadi 
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track 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang lebih parah adalah sampah berserakan dimana-mana setelah 

Sunday market selesai (pukul 11.00), padahal hari minggu sore stadion 

sering digunakan untuk pertandingan sepakbola, dan ada yang datang dari 

luar kota, apa pandangan mereka akan kota Solo nantinya. 

PKL maupun Sunday market layak dipertahankan mengingat hal 

tersebut mampu menarik simpati masyrakat Solo dari berbagai kalangan, 

namun diperlukan penataan yang lebih tertib sehingga bisa menjadi potensi 

yang bagus untuk kawasan gelora Manahan di kemudian hari. 

Permasalahan pokok dari seluruh kompleks Manahan ini adalah 

system drainase yang buruk sehingga perlu direncanakan dengan lebih 

cermat. 

Dari berbagai hal diatas maka yang perlu dilakukan saat ini adalah 

bagaimana merencanakan ulang taman disekitar stadion sehingga mampu 

menarik perhatian masyarakat Surakarta, atau untuk menyambut tamu dari 

luar kota dan luar negeri yang akan datang ke gelora Manahan dengan 

keindahan. 

Lahan parkir di stadion Manahan saat ini mampu berperan sebagai 

ruang serbaguna (outdoor) untuk berbagai aktivitas diantaranya adalah 

tempat pagelaran konser musik, nonton bareng, latihan klub motor, arena 

bermain, senam dsb. Tempat seperti kafe bola, sport shop yang sangat 

Gb.3.16. Sunday Market di Manahan 
Sumber: dok.pribadi 
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diminati masyarakat juga bisa ditambahkan dengan membuat fasilitasnya 

(indoor). 

3.2.4. Evaluasi Khusus Stadion 

Stadion Manahan 

Bangunan utama stadion terdiri 3 lantai (bagian barat dan timur), serta 

2 lantai (bagian utara dan selatan). Untuk tribun penonton dibagi menjadi 3 

yaitu: tribun ekonomi di sebelah timur, tribun ekonomi di selatan dan utara, 

serta tribun VIP, dan VVIP (sebelah barat) dengan penutup atap 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Sedangkan untuk spesifikasi kapasitas tribun stadion Manahan adalah 

sebgai berikut: 

· Kapasitas keseluruhan : 16350 penonton 

· Tribun Barat  : 4850 penonton 

· Tribun Timur  : 5750 penonton 

· Tribun seltan  : 2875 penonton 

· Tribun utara  : 2875 penonton 

Dari segi jumlah/kapasitas penonton penonton yang hanya 16350 

penonton, maka ini masih jauh dari standar Internasional yang kapasitas 

minimalnya adalah 35000 penonton. Selain itu hanya tribun barat yang 

memakai seating (tempat duduk), sedangkan untuk fasilitas internasional 

(khusus piala dunia yang kan datang dan seterusnya) seharusnya semuanya 

memakai seating. 

Fungsi dari bangunan utama stadion ini bukan hanya untuk 

pertandingan sepakbola saja, namun digunakan kejuaraan atletik seperti lari, 

lempar cakram dan lainnya (terlihat lintasan lari pada gambar diatas). 

Gb.3.17. Tribun VIP (barat) dan tribun Selatan  
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Selain itu ruang-ruang yang didesain sesuai karakter tribune dimanfaatkan 

untuk berbagai hal, yaitu: ruang pengelola stadion, sekretariat KONI 

Surakarta, service, serta tempat latihan beberapa beladiri. 

Untuk fasilitas pelayanan bisa dibilang kurang lengkap, misalnya saja 

pada sisi timur, di lantai 2 dan 3 yang merupakan akses masuk ke tribune 

ekonomi ini tidak disediakan toilet, yang menyebabkan sebagian penonton 

buang air sembarangan dibelakang tribune, selain itu juga tidak disediakan 

kantin yang menyebabkan masuknya pedagang asongan ke tribune yang 

meskipun mengganggu tapi juga dibutuhkan sebagian penonton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh sebab itu masih perlu perencanaan ulang atau penambahan 

fasilitas-fasilitas yang sebenarnya pokok, penyediaan fasilitas dibagi sesuai 

kebutuhan penonton setiap tribunnya. 

Konsep pembagian loket dan pintu masuk menuju tribun sebenarnya 

sangat baik untuk mengantisipasi kesesakan yang memungkinkan terjadinya 

kerusuhan, namun yang menjadi masalah disini adalah desain dari pintu itu 

sendiri yang kurang inovatif, cukup menyusahkan dan memungkinkan 

adanya penonton yang masuk tanpa tiket. 

 

Gb.3.18. Koni Solo serta Dojo Beladiri memanfaatkan ruang stadion 
Sumber : dok.pribadi 

 

Gb.3.19. desain pintu masuk tribun dan pemeriksaan tiket 
Sumber : dok.pribadi 
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Untuk penerangan di stadion Manahan sudah cukup bagus untuk 

stadion di Indonesia yaitu memakai lampu 800 luks, namun untuk standar 

internasional adalah 1200 luks. Kemudian untuk scoreboard yang 

sebenarnya sangat penting malah tidak aktif, kalaupun aktif masih belum 

standar karena seharusnya memakai digital scoreboard. Sementara itu 

elemen akustik bagi penonton juga kurang maksimal, hampir semua 

penonton tidak mendengar komentar dari panpel di Commentary Seat.   

Salah satu yang menjadi permasalahan pokok di stadion Manahan saat 

ini adalah drainase yang buruk sehingga sering terjadi banjir/genangan air 

saat hujan deras, dan ini perlu diperbaiki bahkan direncanakan ulang agar 

jangan sampai pertandingan tertunda, seperti saat pertandingan melawan 

klub Sydney FC dari Australia yang jelas sangat mengecewakan, dan saat 

ini sedang dilakukan perbaikan. 

Sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya untuk keperluan turis mancanegara yang 

saat ini belum ada juga sangat diperlukan, seperti money exchange, transport 

center, tourist service, car hire, dll. 

 

3.3. KESIMPULAN 

Dari tinjauan dan evaluasi yang telah dilakukan diatas, mulai dari kota 

Surakarta, hingga Gelora Manahan dan fasilitasnya, maka disini akan 

disimpulkan secara umum dan khusus 

3.3.1. Umum 

1) Kota Surakarta mempunyai potensi yang bagus, dengan 

perkembanagan kota yang pesat, tersedianya sarana dan prasarana, 

maka kota ini layak mempunyai sebuah stadion Internasional  

2) Kondisi Gelora Manahan secara keseluruhan masih belum memenuhi 

standar internasional. 

3) Fasilitas rekreasi kota di Manahan saat ini kondisinya tidak terawat, 

dan masih memerlukan beberapa area tambahan sehingga perlu 

direncanakan ulang. 

4) Drainase menjadi permasalahan dari keseluruhan Gelora Manahan 

(walau sekarang sedang proses perbaikan) 
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3.3.2. Khusus 

Pada kesimpulan khusus ini akan dikemukakan apa saja fasilitas saat 

ini yang akan dihilangkan, tetap ada, dan ditambah (usulan awal) setelah 

dilakukan evaluasi pada standarisasi, kondisi saat ini, efektifitas, serta minat 

dan kebutuhan masyarkat.   

1) Fasilitas yang akan dihilangkan sesuai dengan evaluasi beserta analisis 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

(1) Velodrome 

Tidak sesuai standar, tidak efektif, belum menjadi kebutuhan, 

merugikan pengelola, dan kebutuhan akan lahan bagi Gelora untuk 

mengembangkan fasilitas lainnya. 

2) Fasilitas yang tetap ada tentunya dengan pembenahan dan 

pengembangan sesuai dengan evaluasi beserta analisis yang telah 

dilakukan adalah sebgai berikut: 

(1) Stadion Utama 

(2) Lap.basket terbuka 

(3) Lap.Voli terbuka 

(4) Dojo Beladiri 

(5) GOR 

(6) Lapangan sepakbola terbuka 

(6) Lap.tenis terbuka 

(7) Tenis indoor 

(8) Taman dan ruang terbuka 

(9) PKL resmi 

(10) Sunday Market 

3) Fasilitas yang akan ditambahkan (sebagai usulan awal) sesuai dengan 

evaluasi beserta analisisnya adalah sebgai berikut: 

(1) Lap.futsal terbuka 

(2) Gym center 

(3) Cafe bola Manahan 

(4) Sport shop 
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Pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain juga tetap bisa dilakukan di ruang 

terbuka dan lapangan parkir yang cukup luas, dengan ketentuan 

bersifat incidental dan tidak mengganggu kegiatan yang telah ada, 

seperti untuk pertunjukan dan latihan klub motor.  
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