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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
I.1 JUDUL 

Stadion Olah Raga di Depok dengan Penekanan pada Arsitektur High-Tech 

Pengertian Judul 

♦ Stadion adalah : 

-  lapangan olah raga yang dikelilingi tempat duduk.1

-  Arena kegiatan yang dibuat dengan bentuk bertingkat sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan pertunjukan-pertunjukan besar 

lainnya.2

♦ Depok merupakan nama suatu Kotamadya di Jawa Barat yang terletak di antara kota 

Jakarta dan Bogor. 

♦ Arsitektur adalah : 

- Ilmu yang mempelajari tentang bangunan 

- Permainan massa yang luar biasa, tepat dalam cahaya dan mengungkapkannya 

dalam bentuk.3

♦ High-tech atau merupakan singkatan dari High Technology merupakan budaya modern 

yang mengkolaborasikan nilai-nilai struktural, teknik pelayanan, material, komputer dan 

pengetahuan ekologi pada masyarakat kontemporer berkebudayaan tinggi di masa kini 

dan melihat visi tertentu untuk masa mendatang.4 

♦ Arsitektur High-tech merupakan salah satu langgam arsitektur di era pasca Modern 

yang menampilkan arsitektur dengan variasi desain kontemporer dan 

mengkolaborasikan nilai-nilai struktural, teknik pelayanan, material, komputer dan 

pengetahuan ekologi. 

 

 

                                                 
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988 
2 Sightseeing Olympiastadion, www. Walterbau.de, 2002 
3 Le Corbusier, Towards a New Architecture, hlm 31 
4 www.Jaffdesign.com 
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Pengertian keseluruhan judul adalah : 
Bangunan stadion yang dikelilingi oleh tempat duduk bertingkat sebagai wadah 

kegiatan keolahragaan dan pertunjukan-pertunjukan besar lainnya dengan penekanan 

pada kolaborasi nilai-nilai struktural, teknik pelayanan, material, komputer dan 

pengetahuan ekologi sebagai ungkapan teori-teori arsitektur High-tech yang terletak di 

daerah Depok, Jawa Barat. 

 

I.2  LATAR BELAKANG 
I.2.1 Umum 

 Olah raga merupakan bentuk aktifitas fisik manusia yang teratur dalam upaya 

untuk meningkatkan kesehatan secara fisik (raga). Aktifitas olah raga ini telah dikenal 

sejak masa Yunani Kuno. Pada waktu itu baru dikenal olah raga atletik, yang kemudian 

sering disebut sebagai mother of sport atau induk dari semua olah raga. Hal ini karena 

gerakan-gerakan atletik itulah yang kemudian mendasari terciptanya bentuk-bentuk olah 

raga baru.  

 Pada perkembangan selanjutnya, olah raga berkembang dalam berbagai bentuk. 

Pada akhirnya kemudian berkembang pula berbagai ajang pertandingan olah raga, baik 

taraf nasional, regional, maupun internasional. Pertandingan-pertandingan olah raga 

semacam ini memacu semangat untuk berkompetisi dan bersaing mengejar prestasi. 

Suatu semangat untuk berkompetisi secara positif, jujur, adil inilah yang kemudian disebut 

sebagai sikap sportif. 

Perkembangan bidang olah raga di seluruh penjuru dunia dewasa ini, sangat 

pesat. Hal ini dikarenakan kesadaran akan kebutuhan kesehatan yang tinggi. Selain itu 

bidang olah raga juga dianggap sebagai salah satu media hiburan yang sangat menarik. 

Bahkan olah raga tidak hanya sebagai media hiburan saja, tetapi sebagian besar cabang 

olah raga dapat dikomersilkan. Bahkan banyak negara-negara maju di Eropa dan Amerika 

memanfaatkan kegiatan olahraga sebagai kegiatan bisnis dan industri olah raga, melihat 

prospek yang menguntungkan dari segi bisnis. yaitu dengan adanya pertandingan-

pertandingan yang menarik, arena olah raga dan suvenir-suvenir olah raga yang diminati 

oleh masyarakat luas. 

Munculnya fenomena ini dikarenakan adanya antusias masyarakat dunia pada 

umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Berbagai tempat olah raga, baik 

stadion, gelanggang olah raga dan lapangan, merupakan ruang terbuka yang sangat 
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tinggi manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya perkembangan tren olah raga 

di dunia yang sedemikian pesatnya, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 

Internasional sudah seharusnya berperan serta dan ikut mengimbangi tren tersebut agar 

dapat duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

Prestasi olahraga Indonesia secara umum di pentas dunia semakin meningkat, 

walaupun beberapa bidang olahraga masih perlu perhatian seperti bola basket dan sepak 

bola yang merupakan bidang olahraga dengan penggemar terbesar di seluruh penjuru 

dunia. Keinginan untuk dapat lebih berprestasi di pentas olahraga dunia tentu saja 

membutuhkan beberapa perubahan, misalnya dengan diidatangkannya pemain dan 

pelatih dari mancanegara merupakan salah satu usaha yang dilakukan. Usaha lain yang 

juga sangat mempengaruhi prestasi olahraga adalah penyediaan fasilitas penunjang 

olahraga yang memadai, fasilitas ini dapat berupa gelanggang olahraga, lapangan, 

stadion dan peralatan atau sarana olahraga. Personal dan sarana fasilitas dinilai masih 

belum cukup menjamin terciptanya kemajuan olahraga nasional perlu diadakan program 

yang mengatur arah dan tujuan dari kegiatan olahraga. Program yang dimaksud sudah 

dibentuk dan dilaksananakan dalam kurun waktu terakhir ini dengan nama Program 

Indonesia Bangkit (PIB), yaitu program pelatihan dan pembinaan olahraga pada 

pembetukan dan pengasahan kemampuan atlet muda, yang diharapkan pada masa usia 

emas dalam olah raga menciptakan prestasi tingkat dunia. Program lain yang dinilai punya 

nilai substansial yang kuat sedang diusahakan oleh KONI (Komite Olahraga nasional 

Indonesia) Pusat melalui Ketua Umum Agum Gumelar, adalah disahkannya Undang 

Undang Keolahragaan (UUK). 

 Dari hal tersebut di atas maka tuntutan akan fasilitas-fasilitas penunjang olah raga 

yang berstandar internasional merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Selain 

itu tuntutan yang lain dari tersedianya fasilitas olah raga adalah : 

- Kesesuaian dengan tata guna lahan 

- Kapasitas yang memadai 

- Bangunan dengan ruang yang nyaman 

- Akses yang mudah bagi siapa saja 

- Fasilitas penunjang yang layak 
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I.2.2  Khusus 
 Stadion olah raga merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan 

keolahragaan seperti sepak bola, atletik dan dapat dipergunakan sebagai tempat 

pembukaan atau penutupan pekan olah raga serta konser musik kolosal pada umumnya. 

Dalam struktur tata ruang kawasan tertentu Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, 

Bekasi), Kota Depok termasuk salah satu pusat kegiatan wilayah yang pengembangannya 

diarahkan pada kegiatan diberbagai bidang termasuk fasilitas olahraga. Penetapan fungsi 

dan peran Kota Depok ini akan memberikan aplikasi terhadap perkembangan dan 

kegiatan fungsional kota serta tuntutan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 

dengan segala dampak positif dan negatif yang perlu  diantisipasi. 

Untuk menjawab tuntutan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, salah 

satu di antaranya adalah pembangunan sarana olahraga. Selain sebagai wadah kegiatan 

olahraga, fungsi sarana olahraga tersebut  juga dapat sebagai open space kota, sarana 

pendidikan, dan tempat hiburan atau  rekreasi. Stadion olah raga Depok direncanakan 

sebagai arena olah raga untuk mendukung keberadaan Depok sebagai kota satelit yang 

terletak antara kota besar Jakarta dan Bogor Perkembangan ini berkaitan dengan letak 

Gelora Olah Raga di Depok yang strategis dan memiliki lingkungan binaan yang nyaman. 

Dengan keadaan seperti di atas menunjukkan perlu dihadirkan suatu kompleks stadion 

yang lebih representatif  dan mampu menjadi wadah  kegiatan olahraga maupun pelatihan 

dan rekreasi yang menarik dan menguntungkan bagi semua kalangan. 

Dalam hubungannya dengan teknologi modern, arsitektur High-tech direncanakan 

sebagai penekanan dalam rumusan perencanaan Stadion Olah Raga Depok, dengan 

beberapa pertimbangan. Modern High-tech merupakan suatu aliran arsitektur yang 

terpengaruh oleh kemajuan teknologi industri. Di mana pada abad ke 20 ini teknologi 

semakin maju dan High-tech menjadi ciri khas abad ini. Bangunan-bangunan High-tech 

banyak terdapat di beberapa negara maju dan sebagian cukup terkenal dan 

mengharumkan nama sang arsitek perancangnya semisal Richard Rogers, Norman 

Foster, Michael Hopkins, Jean Nouvell.  

Meskipun bangunan High-tech berkesan mahal dan terlalu inovatif, dalam 

pengertian lainnya arsitektur High-tech tetap mengutamakan fungsi dari ruang atau 

material baru yang dimasukkannya dalam desain untuk memenuhi kebutuhan para 

pengguna.  
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 Berdasarkan ungkapan latar belakang tersebut di atas, akan direncanakan konsep 

perancangan Stadion Olah Raga Depok, Jawa Barat, selain sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga di daerah Depok dan sekitarnya, juga untuk 

memberikan karakter Stadion Olah Raga yang fungsional dan sebagai respon terhadap 

globalisasi, dimana dunia arsitektur telah memasuki zaman mesin (Age of Machine), 

sehingga Stadion Olah Raga di Depok nantinya dapat lebih berkembang tidak hanya 

secara regional, tetapi juga internasional, tanpa mengabaikan unsur-unsur estetis 

arsitektur sebagai bangunan dengan daya tarik tinggi.  

 

I.3  PERMASALAHAN 
Bagaimana rumusan konsep stadion olah raga dengan penekanan pada Arsitektur 

High-tech yang menerapkan filosofi struktural dan teknis, ekologi arsitektur dan metode 

perancangan terukur sehingga memiliki fungsi yang optimal sebagai sebuah tempat 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keolahragaan, dan rumusan konsep tampilan 

bangunan yang dapat mengekspresikan bangunan keolahragaan ”Arsitektur Modern 
High-tech” khas dunia olah raga sehingga memberikan ciri khas bahwa Stadion Olah 
Raga di Depok adalah bangunan stadion besar yang di dalamnya selalu mengemas 

teknologi tinggi di masa kini dan dapat melihat visi tertentu untuk masa mendatang. 

 

I.4  PERSOALAN 
 Bagaimana rumusan konsep lokasi yang saling berkesinambungan dengan bangunan 

dalam lingkungan sekitar.. 

 Bagaimana rumusan konsep tata ruang yang dapat menghasilkan sirkulasi yang baik 

berdasarkan prinsip-prinsip arsitektur High-tech.. 

 Bagaimana rumusan konsep stadion olahraga yang berkapasitas internasional, dengan 

penanganan kualitas pandang visual dan kualitas fungsi dari  arsitektur High-Tech. 

 Bagaimana rumusan konsep bentuk dan penampilan high-tech pada bangunan stadion 

olahraga, yang memperkuat legibilitas kawasan Depok yang berkarakter global. 
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I.5     TUJUAN DAN SASARAN 
1.5.1 Tujuan 

Merumuskan konsep  Stadion Olah Raga Depok, Jawa Barat sebagai stadion 

berskala internasional dengan berbasis pada  kolaborasi komputerisasi, ekologi arsitektur 

dan material serta budaya kontemporer yang merupakan rangkaian dari Grand-Design 

Arsitektur High-tech, dan memberikan karakter dan citra arsitektural yang fungsional dari 

penekanan teori perancangan pada stadion olah raga Depok. 

 

1.5.2. Sasaran 
 Merumuskan konsep lokasi Stadion Olahraga. 

 Merumuskan konsep program ruang sehingga menghasilkan sirkulasi yang baik 

berdasarkan prinsip-prinsip arsitektur High-tech.. 

 Merumuskan konsep Stadion Olahraga yang berkapasitas internasional, dengan 

penanganan kualitas pandang visual dan kualitas fungsi dari arsitektur High-tech. 

 Merumuskan konsep bentuk dan penampilan bangunan stadion olahraga memperkuat 

legibilitas kawasan Depok yang berkarakter global. 

 
I.6  LINGKUP PEMBAHASAN 
1. Pembahasan dititikberatkan pada disiplin ilmu arsitektur, sedangkan untuk disiplin ilmu 

lain sebagai pendukung akan dibahas sesuai porsi keterlibatannya. 

2. Pembahasan dilakukan berdasarkan analisis data yang relevan terhadap perencanaan 

Stadion Olah Raga yang bersumber dari survei, peraturan yang berlaku serta studi 

literatur. 

 

I.7  BATASAN MASALAH 
 Batasan Masalah ditekankan pada masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu 

arsitektur dan segala sesuatu mengenai stadion olah raga. 

- Pembahasan hanya diorientasikan untuk menjawab permasalahan dan persoalan 

sesuai dengan penekanan masalah. 

- Pembahasan tidak diorientasikan untuk menjawab semua permasalahan yang ada di 

lingkungan keolahragaan yang berhubungan dengan stadion olah raga seperti atletik 

dan sepakbola. 
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I.8  SISTEMATIKA KONSEP PERENCANAN DAN PERANCANGAN 
Tahap I 
Mengungkapkan masalah dan persoalan dari latar belakang untuk mendapatkan tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai, kemudian mengklasifikasikan metode yang digunakan, 

lingkup dan batasan perencanaan dan perancangan, sistematika perencanaan dan 

perancangan. 

Tahap II 
Meninjau teori-teori yang berkaitan dengan pengertian arsitektur High-tech, aspek-aspek 

krusial dan prinsip-prinsip dari arsitektur High-tech, serta meninjau macam-macam 

bangunan berkarakter High-tech dan beberapa contoh stadion olahraga berkarakter High-

tech sebagai studi banding. 

Tahap III 
Meninjau kota Depok sebagai lokasi yang akan dipilih untuk bangunan stadion olahraga 

beserta studi kelayakan site terpilih. 

Tahap IV 
Mengungkapkan proses penentuan konsep perencanaan dan perancangan stadion 

olahraga Depok, mencakup analisa kegiatan, analisa peruangan, analisa pemilihan lokasi, 

analisa pemilihan tapak, orientasi dan bentuk massa, analisa bentuk dan struktur 

bangunan, serta analisa penerapan prinsip-prinsip arsitektur  High-tech untuk 

mendapatkan konsep dasar perencanaan dan perancangan Stadion Olahraga di Depok 

Tahap V 
Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar dalam perancangan 

Stadion Olahraga di Depok. 
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BAB II 
TINJAUAN DUNIA OLAHRAGA DAN ARSITEKTUR HIGH-TECH 

 
II.1   TINJAUAN DUNIA OLAH RAGA 
II.1.1 Pengertian Olah Raga 

Di negara barat menggunakan kata sport. Di Indonesia lebih tepat menggunakan 

perkataan olahraga. Sport berasal dari bahasa latin “disportare” atau “deportare”,. Di 

dalam bahasa Italia menjadi “diporte” yang artinya menyenangkan, memelihara atau 

menghibur untuk bergembira. Dapat dikatakan bahwa sport adalah kesibukan manusia 

untuk menggembirakan diri sendiri sambil memelihara jasmaniah. (Engkos Kosasih, 

1988) 

Selanjutnya pengertian olahraga mengalami perkembangan tidak hanya sekedar 

mengolahraga atau jasmani belaka, akan tetapi berisi pengertian yang mencakup 

kesatuan jiwa raga yaitu manusia sebagai totalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan.5

 

II.1.2 Sejarah Perkembangan Olah Raga 
Olahraga sudah dikenal sejak permulaan adanya manusia. Selama hidupnya 

manusia dihadapkan pada persoalan mempertahankan diri dari gangguan alam dan 

binatang buas dengan kekuatan jasmaniah. Mereka mencari makan dengan berburu, 

memanjat pohon, berenang, mendaki gunung, berlari dan sebagainya. Semua itu 

memerlukan gerakan dan tenaga otot-otot yang menyebabkan menjadi menjadi kuat. 

Selanjutnya mereka berusaha untuk menjaga agar kondisi badan mereka dapat terjaga 

dengan baik, maka muncullah kegiatan olahraga.  

1. Bangsa Primitif 
Cara hidup yang berkelompok, berburu, nomaden, atau berperang dan bila 

suatu saat daerah yang dihuni tidak lagi mempunyai hewan buruan, maka mereka 

akan berpindah menuju suatu tempat yang diperkirakan banyak hewan buruannya. 

Hal ini membutuhkan kesigapan yang luar biasa. Hanya yang kuatlah yang dapat 

melakukan pekerjaan itu. Kekuatan dan ketangkasan jasmani merupakan syarat 

mutlak yang harus dimiliki demi kebutuhan dan keutuhan suku mereka.  

 

 

                                                 
5 FPOK – IKIP Bandung, Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga Kesehatan, 1990 
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2. Bangsa Mesir 

Peradaban yang sudah maju dan lestari  yang dimiliki bangsa Mesir dapat 

dilihat pada bukti relief-relief yag ada pada candi maupun piramida yang ada di 

sana. Dengan memahami Egiptologi (sejarah Mesir), dapat dilihat bahwa 

pelaksanan pendidikan di Mesir sudah sangat luas dan dilaksanakan sejak dulu. 

Latihan jasmani, permainan dan tari-tarian memegang peranan penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kegiatan latihan jasmani yang populer di 

Mesir pada waktu itu adalah anggar, gulat, renang dan latihan keseimbangan 

khusus wanita. 

3. Yunani Kuno 
Sparta dan Athena adalah suku bangsa di Yunani Kuno yang mengharumkan 

bangsa Yunani Kuno ke seluruh dunia, karena sejak dahulu kedua suku bangsa ini 

telah mengenal adannya pendidikan umum dan pendidikan jasmani. Olimpiade 

adalah salah satu produk kegiatan olahraga yang di wariskan oleh bangsa ini. 

Olimpiade Yunani kuno tidak lain dari ekspresi “spritual traveling”. Dari sana lahir 

dua sisi penting dari survival for struggle, khususnya inspirasi bagi kultur barat. 

Pertama, pengagungan humility, dan civility entah berupa puisi, tarian, patung, 

legenda, atau pahlawan. Kedua, Olimpiade adalah salah satu siklus waktu 

tahunan, sebagai hitungan dasar untuk menentukan tata sosial, politik dan 

ekonomi (Pandur, 2004:3). 

Bagi orang Yunani Kuno, lomba (competition) seperti ajang Olimpiade memiliki 

dua wajah spirit, yakni sisi kesehatandan perdamaian, di samping sisi persaingan 

dan permusuhan. Lomba kesehatan dan persahabatan memacu seseorang 

memacu pertumbuhan ekonomi dan artistik (Pandur, 2004:3). 

4. Bangsa Romawi 
Romawi adalah sebuah kerajaan militer, sehingga segala sesuatu dilihat dari 

kekuatan militernya. Pendidikan jasmani selaras dengan pendidikan 

intelektualnya, tetapi bukan sama sekali  diarahkan kepada pendidikan estetika. 

Dengan demikian tidak diherankan bila di Romawi berkembang olah raa serti tinju, 

gulat, bermain pedang, sirkus (ketangkasan) dan gladiator. 

5. Bangsa Indonesia 
Kegiatan olahraga resmi berupa perkumpulan dan bersifat kebangsaan sudah 

bermunculan sebelum zaman kemerdekaan. Sebagai contoh adalah berdirinya 

persatuan sepak bola yang bernama Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia 

(PSSI) pada tahun 1930 di Jogjakarta, Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) 
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yang berdiri pada tahun 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.  

Ketika zaman pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 

tahun 1945, kegiatan badan-badan olahraga tersebut sempat dilumpuhkan. Berkat 

usaha keras para tokoh olahraga pada saat itu, pada bulan Januari 1946 

bertempat di Kota Solo berhasil diselenggarakan Kongres Olahraga (Pekan 

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

berhasil membentuk suatu badan olahraga yang bernama Persatuan Olahraga 

Republik Indonesia (PORI) serta memutuskan untuk mengadakan pekan olahraga 

seperti yang pernah dilakukan oleh ISI pada tahun 1938.  

Karena keikutsertaan tim Indonesia dalam Olypiade London tahun 1948 gagal 

(karena Indonesia belum menjadi anggota IOC dan Inggris tidak mengakui paspor 

Indonesia), 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 tanggal 9-12 September 1948. Kota Solo 

sebagai tempat penyelenggaraan PON I karena Solo sebagai pusat kedudukan 

Pengurus Besar PORI, disamping adanya Stadion Sriwedari yang merupakan 

stadion milik Indonesia terbaik  saat itu. 

Penyelenggaraan PON I ini merupakan titik tolak bagi bagi bangsa Indonesia 

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

negara lain dalam bidang olahraga. Selanjutnya pekan olahraga ini 

diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan merupakan pesta olahraga 

nasional yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia dengan berbagai cabang 

olahraga yang dipertandingkan. 

 

II.1.3.Bentuk Olahraga 
1. Olahraga Prestasi (Olahraga Kompetisi) 

Adalah olahraga yang mengutamakan prestasi. Prestasi dapat diketahui melalui 

kegiatan kompetisi. Kegiatan kompetisi mengenal peraturan-peraturan pertandingan 

dan perlombaan yang ketat dan diawasi oleh suatu olahraga resmi. Orang yang 

melakukan olahraga prestasi disebut atlet atau olahragawan. Iklim kompetisi 

membuat setiap atlet untuk selalu meningkatkan prestasinya. 
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2. Olahraga Kesehatan 

Adalah olahraga yang bersifat aerobik yang memerlukan waktu cukup lama dan 

melibatkan sistem cardiosirculo-respirator yaitu olahraga yang banyak melibatkan 

organ jantung, peredaran darah dan pernafasan.6 Tujuan dari olahraga kesehatan 

adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. 

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 rekreasi tidak menunjuk cabang atau bentuk tertentu. Olahraga 

menjadi rekreatif apabila memenuhi syarat (Dr. Abdul Kadir, Sejarah dan Prospek 

Pengembangan Olahraga Rekreasi): 

a. norma bersama (sportif); 

b. nilai positif, yaitu beristirahat secara aktif (sehat dan segar); 

c. enthousiasme (memberi kepuasan) dan menyalurkan kemampuan lain; 

d. adanya motif pribadi yaitu pergaulan dan kebebasan (sukarela); 

e. Dilakukan dalam waktu senggang; 

f. rutin. 

 

II.1.4 Pengelompokan Olahraga 
Pengelompokan olahraga berdasarkan: 

1. Pelaksanaan 
g. Olahraga tontonan (sport to watch), contoh: volley, sepak bola. 

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

2. Kemurnian 
a. Olahraga murni, yang mengandalkan kemampuan fisik, misal: lari, renang. 

b. Tidak murni, kegiatan olahraga yang didukung alat mekanis penambah 

kecepatan, misal: balap mobil, motor, berkuda dan juga yang 

mengandalkan pikiran seperti catur. 

3. Jumlah Pelaku 
a. Individu, olahraga yang dilakukan secara individu,contoh: tinju. 

b. Bersama, olahraga yang dilakukan oleh 2 sampai 6 orang, contoh: 

bulutangkis, sepak takraw. 
                                                 
6 FPOK – IKIP Bandung, Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga Kesehatan, 1990 
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c. Kelompok, olahraga yang dilakukan oleh lebih dari 6 orang, contoh: bola 

voli, sepakbola. 

4. Bentuk Kompetisi  
a. Lomba, olahraga yang penilaiannya didasarkan pada kecepatan, kekuatan 

atau ketinggian. Contoh: lari, angkat besi, loncat tinggi (melawan waktu, 

jarak, keindahan atau beban). 

b. Tanding, olahraga yang penilaiannya didasarkan pada hasil kompetisi 

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

bola.  

 

II.2     TINJAUAN ARSITEKTUR HIGH-TECH 
II.2.1  Pengertian Arsitektur High-Tech 

Muncul sebagai utusan pembaharu fungsionalitas modernis, gaya disain High-

tech didasarkan pada perencanaan  tidak kompleks yang secara tegas 

mengkombinasikan penggunaan material-material produk  dan suatu kecenderungan 

untuk mengekspos suatu  sistem struktural bangunan. Barangkali yang paling penting, 

Arsitektur High-tech memberikan sedikit pertimbangan  kepada bentuk simbolis 

bangunan, mempercayakan  pada  kesempurnaan teknologi untuk membawahi 

estetikanya --Pompidou Centre, selagi pada faktanya merupakan suatu museum, 

dapat dengan mudah  difungsikan sebagai pabrik, suatu gudang, atau suatu bangunan 

kantor--. 

Arsitektur High-tech dikembangkan oleh suatu kelompok Arsitek Britania dalam 

rentang 1970-an yang menyatakan suatu ketertarikan  terhadap prinsip Richard 

Buckminster Fuller’S dymaxion, “teori dinamika dan  efisiensi.”  Memungkinkan  

pemurnian, efisiensi teknologi , dan arsitektur industrial universal sebagai suatu ahli 

waris ideal kepada jalan arsitektur yang hilang dari pra-perang Pergerakan modern, 

benih untuk  pergerakan tersebut telah diwujudkan di dalam   industrial vernakular 

Peter and Allison Smithson’S House of the Future ( 1956) dan di dalam visi space-

age dan penyambungan arsitektur Archigram di dalam era 60-an. Dari asal mula inilah 

muncul gaya arsitektur High-tech, mula-mula yang dikembangkan oleh yang pasangan 

Richard Rogers dan Renzo Piano ( para perancang  Pompidou centre), seperti halnya 

oleh  rekan mereka, Norman Foster dan Michael Hopkins. Lloyd’S Building kanonik 

Rogers (1978-86) di  London barangkali  melambangkan Arsitektur High-tech terbaik. 

Bangunan tsb mengekspos Saluran pipa, menara susun, dan frame berdiri bebas yang 

dimaksudkan untuk menciptakan suatu efisiensi dan fleksibilitas maksimum di dalam 
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ruang yang internal. Pendekatan serupa telah dikembangkan di dalam Foster’s Hong 
Kong and Shanghai Bank dan Bangunan Century Tower di  Tokyo. 

 

II.2.2 Aspek-Aspek Arsitektur High-Tech 
Aspek-aspek kritis mengenai interaksi antara arsitektur dan teknologi adalah cara 

dimana interaksi tsb secara berkesinambungan saling menggambarkan kembali satu 

sama lain. Beberapa aspek terkait dijabarkan seperti berikut di bawah ini.7

1)  Transisi. 

High-Tech telah beralih dari suatu awal penempatan dengan logika produksi 

massal menuju fungsionalisme ekstrim. Apa yang  dimulai sebagai pengenalan 

tentang proses industri dirasionalisasikan ke dalam konstruksi bangunan untuk 

menciptakan lingkungan netral, fleksibel, dan diperluas telah meningkat ke dalam 

suatu penyebaran dengan gaya kompleks. Nilai rasa seperrti ini  sekarang 

mendapat perhatian lebih luas, termasuk  perencanaan tempat, kemampuan reaksi 

sosial, penggunaan energi, urbanism dan kesadaran ekologis. 

2) Ekspresi simbolik struktur dan material. 

 Secara struktural dan tipologikal, Crystal Palace mendapat penghargaan sebagai 

contoh teknologi yang dapat dikatakan ”melampaui batas”. Hal ini dikarenakan 

Crystal Palace merupakan bangunan High-Tech murni yang pertama dan 

merupakan sumber inspirasi yang menerus dari arsitektur kontemporer, terutama 

pada ekspresi-ekspresi simbolik dari penggunaan struktur dan material.  

3) Teknologi Informatika (the advancement of Computer-aided-design) 

 Peningkatan kegunaan teknologi informatika telah membantu arsitek dan insinyur 

menciptakan rangkaian struktur dengan kompleksitas yang mengagumkan. 

Geometri-geometri rumit yang dimodelisasi oleh komputer saat ini merupakan 

bagian integral dari proses matematika yang dibutuhkan untuk menganalisa 

perilaku struktural bangunan. Teknik komputerisasi potensial untuk membuka 

konsep baru dari bentuk dan susunan, yang juga membawa pengaruh terhadap 

desain arsitektural. Banyak struktur alami seperti jaring laba-laba atau model 

bergelombang menciptakan bentuk organiknya sendiri dan sulit untuk diakses 

melalui model matematika konvensional. 

 

 

 

                                                 
7 Slessor, Catherine, Sustainable Architecture and High Technology,Thames and Hudson,1991 
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4) Simbolisme Publik / Respon Publik 

 Peran bangunan sebagai simbol publik telah dibangkitkan kembali dewasa ini. 

Secara historis, bangunan-bangunan monumental seperti balai kota, pengadilan 

ataupun perpustakaan mewakili pernyataan mengenai optimisme dan kepercayaan 

diri suatu kota. Sekarang, ekspresi-ekspresi tersebut memiliki bentuk berbeda dan 

merefleksikan nilai-nilai baru, seperti proses teknologikal, pembaharuan publik atau 

keadilan dalam proses. Lebih jauh lagi, menjadi faktor yang memotivasi kekuatan 

dalam publik, kultural dan pengembangan infrastruktur. 

5) Berkarya dengan cahaya (sculpting with light) 

 Sejak perkembangan komersial dan teknikal dari selubung kaca dalam skala besar, 

selama masa pertengahan abad ke -19, catatan mengenai model transparan telah 

mengangkat imajinasi arsitektural yang menggairahkan. Sejak saat itu, gaya 

transparan dari penggunaan kaca dan bentuk-bentuk dengan bahan dasar yang 

ringan telah menghadirkan para arsitek dengan kemungkinan-kemungkinan baru 

dan lebih kaya. Kesinambungan dari struktur baja yang dikombinasikan dengan 

sifat renggang dari kaca secara optimal telah meningkatkan ide-ide kontemporer 

dari pencahayaan dan transparansi.   

a. Teori Singkat Pencahayaan sebagai Dasar Pertimbangan dalam Analisa 

Perencanaan Bangunan Berkarakter High-Tech 

 Pencahayaan adalah pemberian sinar atau terang (dari sesuatu yang 

bersinar seperti, matahari, bulan, lampu) yang memungkinkan mata menangkap 

bayangan benda-benda di sekitarnya. 8

Pencahayaan dalam arsitektur adalah salah satu aspek desain arsitektur untuk 

menciptakan suatu kenyamanan visual maupun psikologis bagi pemakai untuk 

tinggal dan melakukan kegiatannya. Oleh karenanya, pemakaian cahaya bagi 

pemakaian dalam ruangan sangat tergantung pada jenis aktivitas yang akan 

difasillitasinya, sebab berbagai kegiatan memiliki tuntutan khusus terhadap 

kebutuhan cahaya sesuai dengan sifat, karakter dan tujuan tersebut. 

b.   Sifat dan Perilaku Cahaya 

Pergerakan cahaya secara teoritis dianggap lurus, garisnya dinamakan berkas 

cahaya (rays). Pada ruang hampa atau udara bebas, berkas cahaya senantiasa 

lurus dan menjaga ketetapan tujuan. Pada prinsipnya perilaku dasar cahaya dapat 

ditemukan pada peristiwa : 

                                                 
8 kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991 
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o Peristiwa Pemantulan 

Salah satu cara mengubah gerak cahaya adalah dengan membenturkannya 

pada bidang suatu benda. Peristiwa  tersebut dinamakan pemantulan atau 

refleksi. Pemantulan dapat terjadi secara sempurna, difus atau campuran pada 

permukaan benda yang datar, cekung, cembung maupun pada benda yang 

bergelombang atau tidak rata. 

  c.  Pencahayaan Buatan sebagai Preseden Pencahayaan pada Stadion 

Pemakaian lampu elektrik sebagai sumber cahaya untuk penerangan, pada 

dewasa ini lebih fleksibel karena berbagai inovasi dan penemuan yang 

menghasilkan berbagai variasi tingkat terang, warna, fokus penyinaran dan 

sebagainya. Tetapi telah dibahas sebelumnya bahwa pada umumnya, lampu 

memiliki sedikit manfaat biologis yang memberikan kondisi optimal bagi 

metabolisme organik. Di samping itu pemanfaatan lampu atau cahaya buatan pada 

waktu siang hari tidak efisien dari segi ekonomi energi. 

Namun, tidaklah jarang bagi seorang arsitek memanfaatkan cahaya karena 

kondisi serta kebutuhannya. Perancangan sistem penerangan buatan dalam 

bangunan pada dasarnya berkaitan dengan : 

o Pemilihan jenis lampu, iluminasi, armatur (reflektor dan alat-alat pengatur sinar 

lampu), sifat pancaran (titik, garis atau bidang)didasarkan pada sifat ruang atau 

gerakan yangditeranginya. 

o Perletakan lampu pada bangunan (interior dan eksterior) 

 Tabel 2.1 Jenis-jenis lampu pencahayaan buatan. 
Jenis Lampu Sifat Cahaya  Spektrum Warna Energi/Temperatur Penggunaan 
Lampu Pijar 

(Incandescent) 
Sumber cahaya 
titik, memiliki 

intensitas tinggi, 
pancaran terfokus 

Spektrum 
menerus 

dominan warna 
merah 

Tidak terlalu 
memanaskan 

R. Pengelola 
R. Ganti 
Lavatory 

Lampu Tabung 
(fluorescent) 

Cahaya memancar 
dari sepanjang 

permukaan tabung 
(cahaya garis) 

Spektrum 
gabungan (good 
combination 
spectrum) 

Suhu meningkat 
seiring iluminasi 

(pancaran cahaya) 
yang dihasilkan 

Hall 
R. Briefing 

R. Pers 
Kafetaria 

High-intensive 
discharge 

1. Merkuri 
 
 
 
 
2. Follow Spats 
 

 
 
Sumber cahaya 
titik, dengan 
tekanan kuat atau 
berupa garis 
pendek. 
Sumber cahaya 
titik, berupa garis 
pendek. 
 

 
 
Spektrum tidak 
menerus, sangat 
baik pada warna 
merah. 
 
Spektrum tidak 
menerus. 
 

 
 
Berakibat panas 
pada bidang 
permukaan yang 
disinarinya. 
 
Berakibat panas 
pada bidang 
permukaan yang 
disinarinya. 
 

 
 
Lap.Sepak 
bola 
Lintasan 
atletik 
 
Pemain 
Atlet 
Penyanyi 
konser 
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II.2.3 Prinsip-Prinsip Arsitektur High-Tech 

Prinsip-prinsip arsitektur High-tech terutama adalah arsitektur yang berkembang, 

dalam artian arsitektur High-tech mengacu pada perkembangan teknologi produksi 

material bangunan serta kondisi masa depan, semakin bekembang dan praktis hasil 

produksi dan budaya masa depan, semakin berkembang pula teknik serta eksplorasi 

arsitektur High-tech, membuat terobosan selalu terdepan, tajam, lebih maju dari yang 

lain, dirancang dari hal terkecil untuk kesempurnaan dalam keindahan dan kegunaan. 

Seringkali tampil dalam hitam, tetapi abu-abu, putih, dan warna-warna elegan, terang 

non primer juga kadang-kadang ditunjukkan pada aksennya. High-Tech mewakili 

arsitektur yang percaya diri, dan cenderung tidak menonjolkan dirinya terhadap 

pendahulunya melalui penampilannya.9

 

II.2.4 Karakteristik Arsitektur High-Tech 
Charless Jencks dalam bukunya, Architecture Today, menyatakan bahwa ada 6 

kriteria bangunan high-tech yang bisa dikatakan ideal, yaitu : 

1. Inside-out, di mana area servis dan struktur bangunan terekspos pada eksterior 

yang juga dimanfaatkan sebagai ornament atau sculpture. 

Ekspos alat-alat pelayanan seperti, lift eskalator dan pipa-pipa saluran utilitas, 

membawa pengaruh kepada ornamentasi, sehingga alat-alat utilitas juga 

berfungsi sebagai ornamen bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.9 : 
Pipa & eskalator Pompidou 

Sumber: 
www.greatbuildings.com 

2. Terdapat simbolisasi High-Tech seperti memberi sculpture yang bercirikan 

High-Tech tetapi tetap ditekankan pada segi logisnya.  

3. Menggunakan material kaca sehingga dapat memaksimalkan daylight dan 

dapat mengekspos interior bangunan. 

4. Menggunakan warna-warna cerah atau warna-warna monokrom. 

5. Penggunaan struktur baja atau kabel baja pada struktur utama atau pada atap. 

                                                 
9 www.art and network culture.com 
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Lloyds Building menggunakan struktur baja sebagai struktur utama bangunan. 

Struktur baja ini sengaja diekspos dengan warna abu-abu. 

 
Gb. 2.10 : 

Baja dan kaca Lloyds Building 
Sumber: www.greatbuildings.com 

 

 

 

 

 

6. Memasukkan satu hal yang inovatif pada konsep perancangan dan dapat 

berfungsi bagi bangunan. 

 

Sementara para perancang High-Tech boleh mengakui bahwa mereka 

semata-mata tertarik dalam memecahkan isu teknis, bangunan rancangan mereka 

"menceritakan kisah yang berbeda". Sebanyak gerakan arsitektur lainnya,  mereka  

sedang berusaha untuk menghasilkan kompleksitas visual dengan penggunaan 

detail teknis yang terekspos dan kompleks , ditambah penggunaan warna  untuk 

menghasilkan suatu lingkungan yang lebih menarik. 

 Contoh: pekerjaan Arsitek  Britania:  Norman Foster  dan Richard Rogers. 

Bangunan Foster, Hong Kong Shanghai Bank di  Hong Kong tak perlu diragukan 

lagi merupakan  contoh yang klasik dari gaya high-tech.  

  
 
II.3  PRESEDEN ARSITEKTUR HIGH-TECH 
II.3.1 Studi Bentuk Bangunan berkarakter High-tech  
Beberapa contoh aplikasi arsitektur High-tech adalah sebagai berikut : 

a) Hypo – Aple Adria Center: 
Pendekatan desain merupakan satu sumber daya 

yang menghasilkan multi-peningkatan, meng-

gunakan infrastruktur yang telah ada dan tipe 

bangunan untuk mengubah elemen-elemen yang 

ditemukan menjadi sesuatu yang baru. Struktur 

urban, membentangkan timur-barat di seberang site, 

secara utama dibuat untuk “menggambarkan kembali 
Gbr.2.11. Perspektif Hypo-Aple-
Adria Center 
Sumber : www.jaffdesign.com
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areal”, memberikan kembali konsep lansekap terbuka kepada kota. Diluar lingkup 

ini, bentuk yang terlingkup  diselimuti lembaran baja, dimunculkan gambaran lain 

yang mewakili bentuk tektonik dari pergeseran seismik, bank pusat ini sendiri, 

menganggap statusnya sebagai institusi umum dan budaya pokok, menghubungkan 

forum publik dengan jalan. 

 

b) Millenium Dome  
Millenium Dome karya Richard Rogers merupakan  

bangunan pameran yang bergaya High-Tech 

Modern, dan merupakan salah satu dari beberapa 

proyek raksasa milenium di Inggris. Merupakan 

Struktur shell dengan daya dukung yang dapat 

diregangkan. Milenium Dome didirikan pada tahun 

1999 di daerah dengan iklim hangat. 
Gbr.2.12. Millenium Dome 
Sumber : www.greatbuildings.comJaringan kabel pada bangunan Millenium Dome 

atas rangkaian kabel radial, yang berpasangan, 

dengan rentang 82 kaki (25 meter) di antara nodes (simpul) yang didukung oleh 

kabel penggantung menghubungkan kabel-kabel tersebut sampai ke puncak tiang. 

Nodes tersebut juga dihubungkan oleh kabel-kabel lengkung yang memberikan 

stabilitas.  

Kabel radial membengkok yang mengarah ke bawah menghasilkan gaya tekan 

terhadap kabel gantung dan hal ini membuat kabel-kabel tersebut hampir 

membentuk sudut lurus dan mengkonversi permukaan kubah ke dalam satu 

rangkaian panel. 

 

II.3.2 Studi Bentuk Dan Penampilan Bangunan Stadion Berkarakter High-Tech 
1)  Stadion Seoul, Korea Selatan 

Stadion Seoul berlokasi di distrik Sangan di kota Millenium, 47 km dari Bandara 

Internasional Incheon, 8 km dari Bandara Gimpo dan 7 km dari Stasiun Kereta Seoul. 

Stadion dengan biaya 166 juta dollar US, didesain oleh Arsitek-arsitek Korea 

yang tergabung dalam Beyond Space Group, dan merupakan stadion sepakbola 

terbesar di Asia. Dibuka pada November 2001, Arena berbentuk layang-layang 

Pangpae membutuhkan waktu 3 tahun sampai pembangunannya selesai. 

Dalam stadion Seoul, simbolisme tradisional memainkan peran besar dalam 

desainnya. Bentuk atap stadion menampilkan imej layang-layang tradisional dari 
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sungai Han, yang mengekspresikan harapan rakyat. Bentuk oktagonal dari 

keseluruhan bentuk stadion mewakili keinginan bangsa Korea untuk berperan dalam 

perdamaian dunia dan kemakmuran umat manusia. 

Stadion Seoul memiliki 6 lantai dan satu basemen. Selain untuk even-even olah 

ragam satu lantai dari area tempat duduk dapat digeser ke belakang untuk membentuk 

panggung sebesar 330 m2 yang dapat digunakan untuk konser dan even-even lainnya. 

Inti dari Stadion Sepakbola Seoul adalah atap setinggi 50 m yang spesial, 

mengambil bentuk dari layang-layang kotak tradisional bangsa Korea. Atap oktagonal 

merupakan kombinasi dari rangka baja, kabel baja tensil dan bahan teflon, yang 

menutupi 90 % kapasitas dengan garis-garis lengkung pada atap dan mengingatkan 

satu dari kecantikan rumah tradisional Korea yang unik. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 Kiri atas. Gambar.2.13. Model arsitektur Stadion 

Seoul Korea Selatan. (inzet) sketsa stadion. 
 
Kanan atas. Gambar 2.14. Bentuk tribun dan atap 
Stadion Seoul. 
Sumber : www.sportsvenue-technology.com

 
 
 
2)  Stadion Perfektur Miyagi  

Diselesaikan pada bulan Maret 2000, Stadion Miyagi menempati areal 36684 

dari 146,1 ha.Stadion ini memiliki total 57564 total luasan ruang dan menyediakan 

kapasitas 50000 tempat duduk. Desain atapnya yang unik -- mengambil analogi helm 

perang Date Masamune, seorang samurai dari perfektur Miyagi yang memainkan 

peran penting dalam sejarah Jepang – menyelimuti keseluruhan tempat duduk. 

Atap besar menyelimuti tempat duduk utama didukung oleh Pipa ikat 

melengkung (arch pipe trusses) yang membentang dari ujung stadion satu ke stadion 

lannya, dan Pipa balok ikat T-shaped yang menjulang ke atas. Struktur pendukung ini 

akan mendapatkan kreasi bentuk atap dengan kurva tipis yang membentuk cekungan 

horizontal yang besar. Atap di atas area tempat duduk belakang akan didukung pipa 

ikat  dalam bentuk balok kantilever yang menjulang menuju kumpulan beton bertulang 
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baja. Ini akan menyebabkan letaknya menonjol  dan mencapai maksimum ketinggian 

47 m di atas tempat duduk yang berada di bagian tengah. Sebuah pilar akan 

diletakkan di antara beton bertulang untuk memastikan stabilitas atap. 

Keterangan stadion : 

Lokasi      : Perfektur Miyagi, Jepang 

Kustomer : Pemerintah Perfektur Miyagi 

Desain dan supervisor : Hariu + Abe Cooperative Atelier 

Insinyur struktur :Kozo Keikaku Engineering 

Deskripsi  :Site 146,1 ha dengan luasan struktur site 36684 m2, luasan ruang 

57564 m2,  

Struktur    : struktur beton bertulang baja.  

Atap           : struktur baja, enam lantai diatas tanah,  

Kapasitas  : kurang lebih 50000 

Periode konstruksi : Oktober 1996 – Maret 2000. 

 

 
 
 
 
 

Atas. Gbr.2.15. Struktur atap Stadion Miyagi, 
Jepang. 
Kiri. Gbr 2.16. Tampak atas bentuk atap 
Stadion Miyagi dengan analogi helm perang 
samurai Date Masamune. 
Sumber : Miyagi Stadion, file v7.pdf 
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BAB III 
TINJAUAN KOTA DEPOK 
 
 
III.1    TINJAUAN FISIK KOTA DEPOK 

Data tinjauan fisik kota Depok diperoleh dari Situs resmi kota Depok dengan tajuk 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di kota Depok yang diperbaharui 

tertanggal 8 Juni 2004. 

 
III.1.1 Topografi 
a) Batas-batas Wilayah 

Kota Depok dengan luas wilayah 207.06: km2 merupakan Wilayah yang 

strategis, berbatasan dengan dua Kabupaten dan dua Propinsi, sebagai berikut:  

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten  Tangerang 

dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Sebelah Timur : berbatasan  dengan  Kecamatan Pondokgede Kota  Bekasi dan  

Kecamatan  Gunung Putri Kabupaten   Bogor. 

Sebelah Selatan : berbatasan  dengan  Kecamatan   Cibinong  dan  Kecamatan 

Bojonggede Kabupaten Bogor. 

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Parung dan  Kecamatan 

Gunungsindur Kabupaten Bogor. 

       
b) Topologi 

Ketinggian muka tanah dari atas permukaan laut rata-rata 100 m dengan kemiringan 

0-30 (relatif datar). 

 
c) Klimatologi 

Suhu udara : Termasuk dalam kelompok iklim tropis panas pada daerah equatorial 

(60 LU/LS) yaitu dengan perbedaan temperatur berkisar pada 8-100 C, suhu udara di 

kota Depok tercatat maximum 330C dan minimum 220C. 

1. Curah hujan : Pada wilayah tropis curah hujan umumnya 2000 – 50000 

mm/tahun dengan maksimal curah hujan sebesar 500 mm/bulan pada musim 

penghujan dan 50 mm/bulan pada musim kemarau. 

2. Kelembaban udara : Umumnya bersifat relatif 70% dan dapat terjadi antara 55% 

- 100%. 
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III.1.2  Data Kependudukan  

Berdasarkan situs resmi kota Depok dengan tajuk Transparansi 

Penyelenggaraan Pemerintahan di kota Depok (8 Juni 2004), kota Depok pada, awalnya 

merupakan Kota administratif, bagian dari Pemerintah Kabupaten Bogor dengan 

wilayahnya meliputi 3 kecamatan, Yaitu:  Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji 

dan Kecamatan Sukmajaya. Sejalan dengan perkembangan, status Depok meningkat 

menjadi kota berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 dan diresmikan pada 

tanggal 27 April 1999 dengan perluasan wilayah menjadi 6 Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Pancoran  Mas, Beji, Sukmajaya, Limo, Cimanggis dan Kecamatan 

Sawangan. Perubahan-perubahan status Kota Depok tersebut pada intinya adalah 

memenuhi tuntutan masyarakat yang lebih terfokus kepada pelayanan pemukiman, 

pendidikan, perdagangan dan Jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Sejak terbentuknya Depok sebagai Kota Administratif, perkembangan Kota 

Depok diikuti pula dengan peningkatan Jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1990 

kota Depok penduduknya berjumlah 271.134 jiwa, dan tahun 1998 meningkat menjadi 

828.870 jiwa. Setelah ditata menjadi enam Kecamatan dengan laju pertumbuhan rata-

rata 6,75 persen per tahun, hingga tahun 2000 berjumlah 1.013.731 jiwa.  

 

III.2    TINJAUAN KONDISI SOSIAL – EKONOMI RUANG KOTA DEPOK 
III.2.1  Kondisi Sosial Kota Depok 

Karakteristik penduduk Kota Depok dipengaruhi oleh tingkat migrasi  penduduk 

urban yang cukup tinggi dari Ibu Kota Jakarta yang disebabkan oleh dibukanya Iokasi 

pemukiman-pemukiman baru di Depok, kelompok penduduk Kota Depok saat Ini sangat 

heterogen dan mobilitas tinggi, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya 

metropolitan yang tercermin dalam pola kehidupannya, namun demikian nilai-nilai 

keagamaannya masih cukup kuat. 

Berdasarkan situs resmi kota Depok dengan tajuk Transparansi 

Penyelenggaraan Pemerintahan di kota Depok (8 Juni 2004), mayoritas penduduk kota 

Depok beragama Islam: (76.34%), Katolik (2.42%), Kristen Protestan (3.93%), Hindu 

(0.43) dan Budha (0.13%). Sedangkan mata pencaharian penduduk bervariasi, dari data 

tahun 2004 adalah PNS/ABRI (11.34%), petani (3.4%), perdagangan (4.8%), buruh 

(16.30%), pengrajin/industri kecil (1.19%), pengangkutan (13.51%), hotel/restoran 

(4.34%) dan jasa lain (4.51%).   
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III.2.2 Kondisi Ekonomi Kota Depok 

      Menurut situs resmi kota Depok dengan tajuk Transparansi Penyelenggaraan 

Pemerintahan di kota Depok (8 Juni 2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan masyarakat, indikator makro yang diperlukan adalah produk 

Domestik Regional Bruto(PDRB), salah satu Indikator perkembangan ekonomi suatu 

daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan tersebut. Laju pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor listrik, gas dan air 

bersih sebesar 4.18%, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran (3.84%), 

pertanian (2.67%), jasa-jasa (2.14%), angkutan dan komunikasi (1.58%), keuangan, 

sewa dan jasa perusahaan (0.31%), bangunan (0.26%) dan industri (0.08%).  

      Distribusi presentase PDRB menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam 

sumbangannya terhadap PDRB. Secara keseluruhan struktur PDRB Kota Depok 

didominasi oleh sektor industri pangolahan (37.56%), dan sub sektor perdagangan 

besar/kecil (25.40%). Kontribusi sektor lain dl Kota Depok masing-masing di bawah 

10%. Distribusi persentase PDRB Kota Depok menurut lapangan usaha, atas dasar 

harga berlaku Th. 1999, struktur perekonomian Kota Depok sebagai berikut :  

      Tersier (perdagangan, Hotel dan Restoran); pengangkutan dan komunikasi, 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa) sebesar 48.77%, sekunder 

(Industri pengolahan Iistrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi) sebesar 47.64% 

dan primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) sebesar 3.59%. 

 

III.3    RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA DEPOK 
III.3.1 Rencana Struktur Pelayanan Kota 

Struktur pelayanan kota Depok diarahkan untuk membentuk satu pusat utama 

kota/pusat primer, dan beberapa sub pusat kota/pusat sekunder, yang diharapkan 

mampu berkembang secara terintegrasi untuk melayani pelayanannya masing-masing. 

Hal ini mengingat Depok memiliki 3 akses utama yang mempengaruhi orientasi 

perkembangannya, yaitu jalan Margonda Raya, Cimanggis dan Parung.  

Penetapan fungsi dan lokasi pusat dan sub pusat kota adalah sebagai berikut : 

Pusat Kota :  sebagai Pusat Utama, area yang diarahkan sebagai pusat primer 

merupakan pengembangan dari pusat kota yang telah ada saat ini. Pusat 

kegiatan kota ini menjadi konsentrasi wilayah peruntukan fungsi 

pelayanan skala kota dan wilayah. 
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Rencana pusat kegiatan kota akan meliputi Kecamatan Beji dan 

Pancoran Mas, dengan arahan pengembangan kegiatan jasa dan 

perdagangan skala kota dan wilayah, pusat perkantoran serta 

penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota. 

Sub Pusat :  dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya pemerataan lingkup 

pelayanan kegiatan kota sebagai sebagai antisipasi perkembangan kota 

yang didorong fakta adanya kebutuhan pelayanan masyarakat di luar 

wilayah kota Depok. Sub Pusat ini terdiri dari komponen kegiatan yang 

telah ada maupun yang didorong perkembangannya sesuai dengan 

potensi ruangnya dengan skala pelayanan bagian wilayah kota. 

 
Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Pelayanan Kota Depok (sumber : RTRW 
Kota Depok 2000-2010, Lampiran V)  

 
III.3.2  Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kota 

Pengembangan struktur ruang kota selain berdasarkan adanya potensi 

kecenderungan (trend oriented), mengarah pula pada faktor pembentukan struktur 

ruang kota yang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang kota Depok dimasa 

datang dikembangkan melalui potensi pengembangan infrastruktur luasan wilayah dan 

jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju. 
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Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, secara makro 

konsep wilayah pengembangan kota Depok memiliki ciri sebagai berikut : 

Wilayah Barat     : fungsi jasa perdagangan/agribisnis dan pergudangan, wisata, 

pemukiman kepadatan rendah sampai sedang. 

Wilayah Tengah    : fungsi pusat perdagangan dan jasa perkantoran, pergudangan, 

pendidikan, wisata dan pemukiman kepadatan sedang-tinggi. 

Wilayah Timur   :fungsi pemukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi, 

perdagangan dan jasa pergudangan, perkantoran, wisata dan 

industri yang ramah lingkungan. 

 
a)  Rencana Pengembangan Bagian Wilayah Kota (BWK) 
Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota : 

Alokasi lahan pada unit BWK merupakan distribusi total lahan rencana seluas 20.029 ha 

dengan mempertimbangkan fungsi kota Depok sebagai kota Penyangga dan 

Penyeimbang (Buffer City dan Counter Magnet). Untuk itu pengendalian penggunaan 

lahan terbangun dan ruang terbuka hijau hingga tahun 2010 mencapai 50%:50%. Hal ini 

dapat dicapai melalui program pembangunan secara vertikal yang dilakukan secara 

bertahap. 

Adapun pembagian BWK dan luasan masing-masing BWK dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 
Tabel 3.1. Luas BWK di Depok 
NO BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) LUAS (HA) 
1. Beji       1.762 
2. Tugu       1.076 
3. Mekarsari       1.096 
4. Sukatani       1.771 
5. Mekarjaya         991 
6. Jatijajar       1.724 
7. Sukmajaya       2.109 
8. Pancoran Mas       2.232 
9. Sawangan       1.945 
10. Bojongsari       2.624 
11. Rangkapan Jaya       1.126 
12. Cinere       1.573 

 
  

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010
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b)  Standar Kebutuhan  Fasilitas 

Rencana  distribusi fasilitas sosial merupakan arahan tingkat / hirarki pelayanan 

setiap jenis kegiatan kota yang secara spesial dicerminkan dalam besaran radius 

pelayanan, ruang kota, maupun dalam wilayah pelayanan yang lebih luas, sedangkan 

rencana pengalokasian fasilitas pelayanan secara bertahap diarahkan pada pusat-pusat 

lingkungan sesuai dengan hirarki pelayanan. 

Dasar pertimbangan penyusunan distribusi fasilitas sosial adalah : 

− Penduduk sebagai subyek dan obyek pelayanan kegiatan kota. 

− Aspek kependudukan yang dipertimbangkan meliputi jumlah, distribusi dan 

kepadatan. 

− Skala pelayanan kegiatan kota, menyangkut pengaturan hirarki pelayanan setiap 

kegiatan. 

− Lokasi yang berkaitan dengan pengalokasian fasilitas berdasarkan pertimbangan 

radius pelayanan dalam ruang kota secara keseluruhan. 

 

Standar Kebutuhan  fasilitas adalah sebagai berikut : 

 Fasilitas Pendidikan 

Beberapa faktor yang diperhatikan dalam rencana pengembangan ialah besaran 

yang cukup luas sehingga perlu dipilih lahan-lahan yang mempunyai harga relatif 

murah, pendistribusian jenis-jenis fasilitas pendidikan sesuai tingkat pelayanan, serta 

penambahan sarana penunjang terhadap fasilitas yang sudah ada. 

 Fasilitas Kesehatan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pengembangan diantaranya 

penyebaran distribusi di seluruh bagian wilayah kota, pengembangan fasilitas 

diutamakan pada daerah yang belum mendapat fasilitas memadai, dan penyesuaian 

penempatan jenis fasilitas dengan skala pelayanan dalam tingkat lingkungan. 

 Fasilitas Peribadatan 

Dalam rencana pengembangan fasilitas peribatan, hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah penyebaran distribusi di seluruh bagian wilayah kota, pengembangan fasilitas 

yang diutamakan pada daerah yang belum mendapat fasilitas secara memadai, dan 

penyesuaian penempatan jenis-jenis fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan 

dalam tingkat lingkungan. 
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 Fasilitas Perdagangan 

 Dalam rencana pengembangan fasilitas perdagangan, hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah pengembangan pusat perdagangan berlokasi di jalan Margonda 

Raya, pengembangan fasilitas secara merata di sub-sub pusat pelayanan kota, area 

perdagangan yang dilengkapi dengan sarana kebersihan dan sarana penunjang 

lainnya sesuai tingkat kebutuhan. 

 Fasilitas Bina Sosial 

Fasilitas ini terdiri dari Gedung Serba Guna untuk tiap tingkatan pelayanan dan untuk 

skala kota terdiri dari Gelanggang Remaja dan Gedung Pertemuan Umum. 

Pendistribusian fasilitas bina sosial diantaranya adalah lokasi dengan akses tinggi, 

dekat dengan pemukiman yang cukup padat, sesuai dengan tingkat/ skala 

pelayanannya, dan penyebaran yang merata di sub-sub pusat pelayanan kota. 

 Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 

 Fasilitas olahraga dan rekreasi terdiri dari taman dan lapangan, mulai dari tingkat 

lingkungan hingga kota, gedung olahraga, stadion, museum, bioskop dan kompleks 

gelanggang olahraga. Penyediaan ruang terbuka hijau murni yang berbentuk taman 

berdasarkan prediksi hingga tahun 2010 sebesar 1,75 m2 per orang. Luasan ini 

belum termasuk hijau lindung dan hijau binaan lainnya. Pendistribusian fasilitas ini 

disesuaikan dengan tata ruang kota yang dituju hingga tahun 2010. 

 
III.3.3  RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 

Beberapa unsur yang diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 

mengenai tata bangunan dan lingkungan ini adalah : 

a) Penampilan Bangunan 

 Pengaturan penampilan bangunan di kawasan pusat kota diarahkan dengan kriteria 

tertentu agar dapat memberikan imej sebagai pusat kegiatan kota. Disini diarahkan 

pada kegiatan yang memiliki skala dan bentuk bangunan besar, akan tetapi tetap 

manusiawi dan serasi dengan lingkungannya. 

 Penampilan bangunan pada kawasan pemerintahan (civic centre) diarahkan untuk 

tetap memperhatikan kesan manusiawi dan ramah lingkungan yang menunjang 

terwujudnya pelayanan pemerintah Kota Depok. 
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b) Sempadan Bangunan 

 Pengaturan garis sempadan bangunan ditujukan agar denah bangunan tidak boleh 

melewati garis sempadan yang telah ditetapkan. 

 Kawasan sempadan jalan yang direncanakan di kota Depok adalah : 

-  Selebar 8 meter di kiri dan kanan jalan arteri primer. 

-  Selebar 6 meter di kiri dan jalan kolektor primer. 

-  Selebar 4 meter di kiri dan kanan jalan kolektor sekunder. 

-  Selebar 2 meter di kiri dan kanan jalan lokal. 

c) Kepadatan Bangunan 

 Kepadatan bangunan sedang yang ideal tidak kurang dari 40 bangunan/ ha 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PU No. 378/KPTS/1987, Lampiran 

Nomor 22. 

d) Ketinggian Bangunan 

 Ketinggian bangunan dinyatakan dalam dalam satuan lantai (Lantai Dasar = lantai 1) 

atau meter dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketinggian ruang pada lantai dasar ditentukan dengan fungsi ruang dan arsitektur 

bangunannya. 

 Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dan lantai 

penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter, maka ketinggian bangunan 

dianggap sebagai dua lantai. 

 Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas 

banjir atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar 

pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimum lantai dasar ditetapkan 

oleh instansi yang berwenang mengeluarkan IMB. 

e) Koefisien Dasar Bangunan 

 Penentuan KDB didasarkan atas kondisi fisik seperti kemiringin lereng, dimana 

kemiringan lahan maksimum yang diperkenankan adalah 40%. Koefisien Dasar Hijau 

di Kota Depok ditetapkan berkisar antara 15% sampai dengan 40%, disesuaikan 

dengan peruntukan kegiatannya. 
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Tabel 3.2 Tabel Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok tahun 2010  

2000 2005 2010 JENIS PENGGUNAAN Ha % Ha % Ha % 
       
A. Kawasan Terbangun 8.640 43,14 9.300 46,43 9.990 49,88
   
1.Perumahan Kampung 7.084 35,37 7.455 37,22 7.919 39,54
2.Pendidikan Tinggi 224 1,12 336 1,68 448 2,24
3.Jasa dan Perdagangan 125 0,63 241 1,20 296 1,48
4.Industri 980 4,89 1.040 5,19 1.100 5,49
5.Kaw.Tertentu (Gandul, 
Cilodong, 

227 1,13 227 1,13 227 1,13

  Depo KRL,Brimob, Radar 
AURI) 

  

   
B. Ruang Terbuka Hijau 11.389 56,86 10.730 53,57 10.040 50,12
   
1.Sawah Teknis dan Non Teknis 1.313 6,56 1.313 6,56 1.313 6,56
2.Tegalan / ladang 4.630 23,11 3.808 19,01 3.360 16,78
3. Kebun 3.131 15,63 2.826 14,11 2.507 12,52
4. Rumput/tanah kosong 1.635 8,16 457 2,28 457 2,28
5. Situ dan Danau 119 0,60 131 0,65 139 0,69
6. Pariwisata dan Lap. Olah 
Raga 

311 1,55 767 3,83 836 4,18

7. Hutan Kota 7 0,04 7 0,04 7 0,04
8. Kaw. Tertentu (TVRI, RRI) 242 1,21 242 1,21 242 1,21
9. Garis Sempadan (Sungai, 
Teg. tinggi pipa gas) 1.178

 
5,88 

 
1.178 5,88

   
TOTAL 20.029 100,00 20.029 100,00 20.029 100,00

 
 Sumber : Modifikasi landuse 1998 dan hasil rencana RTRW, 2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9III - 

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



Bab III 
Tinjauan Kota Depok 

Stadion Olahraga di Depok dengan 
Penekanan Arsitektur High-Tech 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2. Peta Tata Guna Lahan Kota Depok 
(Sumber : Hasil Perencanaan Konsultan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000 – 
2010) 
 
 

Kawasan komersial 
danJasa pusat kota              Jalan Arteri Primer 

             Jalan Kolektor Primer Perumahan Kepadatan 
bangunan tinggi 
(KDB 60%-75%)

 
             Jalan Kolektor sekunder 
 Perumahan Kepadatan 

bangunan sedang 
(KDB 45%-60%)

            Sungai  
 Sawah Perumahan Kepadatan 

bangunan Rendah 
(KDB 35%-645%)

 
 Kawasan Tertentu 
 Perumahan Kepadatan 

bangunan sangat rendah 
(KDB <35%)

Kawasan dagang 
dan jasa subpusat  
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BAB  IV 

PROSES PENENTUAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN STADION OLAHRAGA DEPOK 
 

 

Analisa perencanaan dan perancangan merupakan awal pemikiran yang dijadikan 

dasar tindakan dan langkah-langkah pada tahap konsep dasar perencanaan dan 

perancangan. 

Pendekatan konsep meliputi beberapa aspek yaitu : aspek peruangan, aspek 

pemilihan lokasi, aspek pemilihan tapak, aspek program bangunan utama dan bangunan 

terkait, dan aspek arsitektural seluruh bangunan, di mana setiap pendekatan dikaitkan 

dengan karakter bangunan sebagai pewadah kegiatan keolahragaan. 

Pendekatan konsep ini merupakan analisa perencanaan dan perancangan dari 

rencana dan langkah-langkah desain yang akan dilakukan pada Stadion Olahraga. 

Analisa ini dilakukan untuk mencari bentuk dan sistem pengoperasian bangunan yang 

paling optimal guna menjadikan bangunan Stadion Olahraga di Depok sebagai bangunan 

pewadah kegiatan keolahragaan yang mempunyai visi arsitektur yang kuat. 

Analisa pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan merupakan awal 

pemikiran yang dijadikan dasar tindakan dan langkah-langkah pada tahap konsep dasar 

perencanaan dan perancangan. 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu mengungkapkan Stadion Olahraga 
di Depok dengan pendekatan Arsitektur High-tech yang menspesifikasikan stadion 

sepakbola sebagai bangunan utama stasiun televisi dengan memperhatikan masalah 

kapasitas dan kualitas kenyamanan sebuah bangunan secara High-tech. 
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Stadion Olahraga di Depok dengan 
penekanan pada Arsitektur High-

Tech 

ORIENTASI & 
BENTUK MASA 

BANGUNAN 

BAHAN 
BANGUNAN 

BUILDING FOOT 
PRINT  

STRUKTUR & 
KONSTRUKSI 

TAMPILAN 
DESAIN 

KONSEP LOKASI 
SITE 

KARAKTERISTIK 
BANGUNAN  

KONSEP BENTUK 
BANGUNAN 

O 
L 
A 
H 
A 
N 
 

S 
I 
T 
E 

KONSEP 
PERUANGAN 

UTILITAS 

Diagram Kerangka analisa 
 

IV.1.  PROSES PENENTUAN KONSEP MIKRO 
IV.1.1. Proses Penentuan Kegiatan yang akan diwadahi. 
Bentuk kegiatan pada Stadion Manahan yang direncanakan dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Penonton 

Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Menonton pertandingan 

       Pola kegiatan Penonton / Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

datang Membeli 
tiket Menonton : 

Pertandingan
Pertunjukan 
Pameran

Memakai 
Fasilitas 
rekreasi 

SERVICE 

Pulang 

Parkir
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2. Pengelola  

      Kegiatan Pengelola 

a. Kegiatan Direktur 

 Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Memimpin seluruh kegiatan di lingkungan pengelolaan 
- Kegiatan pertemuan rapat pimpinan 
- Kegiatan rapat umum 
- Kegiatan pertemuan dengan tamu 

b. Kegiatan Wakil Direktur 

 Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Membantu direktur dalam seluruh kegiatan pengelolaan 
- Menggantikan direktur jika direktur tidak ada di tempat 

c. Kegiatan Sekretaris 

 Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Membantu Direktur dalam masalah administrasi  
- Membuat agenda acara pada rapat  

d. Kegiatan Bendahara 

 Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Mengatur masalah keuangan pengelolaan stadion olahraga 
Pola kegiatan pengelola (administrasi) 

 

 

 
 

 Pola kegiatan pengelola  (Operasional)  

 

 

 

 

 

Tugas Adm. datang Absensi

Pulang 

Parkir 

SERVICE 

datang Absensi Pengoperasian
SERVICE 

Pulang 

Parkir
KEAMANAN 
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Pola kegiatan pengelola  (Pemeliharaan) 

 

 

 

 

 

 

datang Absensi Memelihara  
Fasilitas 

SERVICE 

Pulang 

Parkir 

3.  Kegiatan pemain 

     Pola Kegiatan Pemain 

 

 

 

 

Pulang 

Parkir Parkir 

Kegiatan utama
Istirahat 
Rekreasidatang 

 
4. Kegiatan Pelatih 

Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Melatih pemain 

- Ganti Seragam 

- Menyimpan barang 

- Pemanasan 

        Pola Kegiatan Pelatih 

 

 

 Parkir Parkir 

Pulang Kegiatan utama 
Istirahat 
Rekreasi

datang 

 

5. Kegiatan Official 

Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Melaksanakan kegiatan administrasi tim 

- Mengawasi tim dalam berlatih dan bertanding 

- Menyimpan barang 
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Pola Kegiatan official 

 

 

 

 
ParkirParkir 

Pulang 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Rekreasidatang 

6.  Kegiatan Panitia Pertandingan  

a. Kegiatan Koordinator pertandingan 

  Kegiatan utama yang dilakukan : 

 Mengawasi jalannya pertandingan 

b. Kegiatan Wasit dan Hakim Garis 

  Kegiatan utama yang dilakukan : 

 Memimpin jalannya pertandingan 

c. Kegiatan Ball boy 

 

  Pola Kegiatan Panitia Pertandingan 

 

 

 

 

 
Parkir Parkir 

Pulang 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Rekreasidatang 

 

       Pola Kegiatan Pedagang 

 

datang Menata 
stand/ outlet

Kegiatan 
dagang 

Pulang 

Parkir 

 
SERVICE 
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IV.1.2  Perhitungan Besaran Ruang 
1. Tujuan 

Mengetahui besaran ruang yang dibutuhkan untuk perencanaan 

2. Dasar – dasar Perhitungan 

a. Kapasitas Ruang 

b. Luasan unit / fungsi standar yang berasal dari : 

- Ernst Neufert, Arsitek Data (NAD) 

- Joseph de Chiara and John Calender, Time Saver Standard for Building 

Type (JCTS) 

- Asumsi 

 

a)   Perhitungan Besaran Ruang Tribun 
Sampel data penonton kapasitas stadion dipilih dari 3 stadion sepakbola besar di 

wilayah Jabotabek dan sekitarnya sebagai asumsi standar kapasitas stadion untuk  

Stadion Olahraga/ sepakbola di Depok.yaitu sebagai berikut. 

Stadion Benteng, Tangerang :  kapasitas 40.000 (www.ligabankmandiri.com/profil)

Stadion Lebak Bulus, Jak-Sel : kapasitas 18.000 (www.matamata.com).

Stadion Menteng, Jakarta : kapasitas 25.000 (www.ligabankmandiri.com/profil)

Maka rata-rata jumlah kapasitas yang sesuai untuk Stadion Olahraga di Depok adalah 

40.000+18.000+25.000/ 3 = 27666,67. Hasil perhitungan ini akan menjadi data 

perhitungan jumlah penonton (Po). 

Berdasarkan RTRW Depok 2000-2010, perencanaan stadion olahraga Depok 

direncanakan untuk 10 tahun mendatang, angka 10 tahun akan menjadi data 

perhitungan jangka waktu perkembangan penonton (n). 

Prosentase kenaikan penonton adalah 5 % (Asumsi terhadap pertambahan jumlah 

penonton pertandingan Liga Indonesia per tahun ). Angka 5 % akan menjadi data 

perhitungan prosentase kenaikan (r). 
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Jumlah Penonton10

 
Pt = Po (1+r )n  

 
Pt  =  Jumlah penonton pada tahun tertentu 
Po =  Jumlah penonton tahun sekarang  
r   =  Prosentase Kenaikan  
n  =  Tahun 

Perhitungan besar kapasitas Stadion Olahraga Depok : 

Pt  =  26.666,67(1+5%)10  

Pt  = 43.437,19 ~ 44.000 penonton 
Penonton VVIP 5 %  =   2.200 penonton 

Penonton VIP 25 %  = 11.000 penonton 

Penonton non VIP =44.000-13.200 = 30.800 penonton 

   (www.ktb.co.id/olah raga/frame%20gelora.htm). 

Jumlah Loket VVIP 
Jumlah penonton yang membeli tiket 2200 

Penjualan tiket mulai 2 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 4 tiket selama 

5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik). 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan
                 Waktu pembelian tiket 
 
Jumlah loket  = 2200 x 1,25
           7200 
Jumlah loket  = 0.38 buah ~ 1 buah (pembulatan) 

Jumlah Loket VIP 
Jumlah penonton yang membeli tiket 11000 

Penjualan tiket mulai 2 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 4 tiket selama 

5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik). 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan
                 Waktu pembelian tiket 
Jumlah loket  = 11000 x 1,25
           7200 
Jumlah loket  = 1,91 buah ~ 2 buah (pembulatan) 

                                                 
10  Helmi Isnaeni, Tugas Akhir, Re-Desain Stadion Manahan Surakarta dengan penekanan Bio-Climatic 

Architecture, 2004 
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Jumlah Loket Non VIP 
Jumlah penonton yang membeli tiket 30800 

Penjualan tiket mulai 2 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 4 tiket selama 

5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik) 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan
                 Waktu pembelian tiket 
Jumlah loket  = 30800 x 1,25
           7200  
Jumlah loket  =  5,35 buah ~ 6 buah (pembulatan) 

Jumlah Pintu Masuk VVIP 
Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukkan 2 penonton (rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 90 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan
                   Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 2200 x 1,5
                 5400 
Jumlah pintu  = 0,61 buah ~ 1 buah (pembulatan) 

Jumlah Pintu Masuk VIP 
Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukkan 2 penonton (rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 90 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan
                   Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 11000 x 1,5
                 5400 
Jumlah pintu  = 3,05 buah ~ 4 buah (pembulatan) 

 
Jumlah Pintu Masuk Non VIP 
Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukkan 2 penonton (rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 90 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan
                   Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 30800 x 1,5
                       5400 
Jumlah pintu  = 8,55 buah ~ 9 buah (pembulatan) 
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b) Besaran Ruang Stadion Utama Dispesifikasikan Berikut Ini: 

    •) Kelompok Ruang Pelayanan 

     Tabel 4.1. Perhitungan besaran ruang kelompok pelayanan 

Perhitungan Luas Ideal Ruang Dasar 
Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 

Luas Ideal 
(m2) 

Tribun  

NAD 
 
Flow 20% 

44.000 org  0,46 m2/ org  44000 x 0,46  = 
20240 
20% x 20240 = 4048 

 
 
 

24288 

Loket 
Pembelian 

NAD 
Asumsi 
Loket VVIP     = 1 
Loket VIP       = 2 
Loket NonVIP = 6 
Flow 30% 

9 lkt 5,062 m2/ lkt 9    x 5,062  = 45,5 
 
 
 
 

30% x 45,5 = 13,65 

 
 
 
 
 

59,15 
Loket 
Pemesanan 

NAD 
Flow 30% 

3 lkt 5,062 m2/ lkt 3    x 5,062  = 15,2 
30% x 15,2 = 4,56 

 
19,76 

R. Cek Karcis 

NAD 
Asumsi  
4 org per loket 
Flow 30% 

36 org 0,92 m2/ org 36   x 0,92  = 33,12 
 
 
30% x 33,12 = 9,94 

 
 
 

43,06 

Hall 
Penerimaan 

JCTS 
Asumsi  
1500 org/jam 
Flow 30% 

1500 org 1,26 m2/ org 1500 x 1,26 = 1890 
 
 
30% x 1890 =  567 

 
 
 

2457 

R. Tunggu 

NAD 
Jumlah pemakai 50 
org diperinci 
80%pria   = 40 
20%wanita=10 
Flow 30% 

50 org 1,3 m2/ org 50     x 1,3   = 65 
 
 
 
 
30%   x 65  = 19,5 

 
 
 
 
 

84,5 

R. Transit 

NAD 
Jumlah pemakai 50 
org diperinci 
80%pria   = 40 
20%wanita=10 
Flow 30% 

50 org 0,92 m2/ org 50     x 0,92 = 46 
 
 
 
 

30%   x 46  = 13,8 

 
 
 
 
 

59,8 

R. Ganti 

ASM 
Jumlah pemakai 44 
org diperinci 1 
coach 3 official 18 
pemain x 2 tm 
Flow 30% 

44 org 0,9 m2/ org 44    x 0,9   = 39,6 
 
 
 
 
30%  x39,6  =11,88 

 
 
 
 
 

51,48 

Loker Pemain 

NAD 
Jumlah pemakai 36 
org diperinci 18 
pemain x 2 tm 
Flow 30% 

36 lkr 0,43 m2/ org 36   x 0,43  = 15,48 
 
 
 
30%  x 15,48 =4,64 

 
 
 
 

20,12 

Loker Wasit 

NAD 
Jumlah pemakai 5 
org diperinci 1 
wasit 2 hakim grs 
+2 wasit cad. 
Flow 30% 

5 lkr 0,8 m2/ org 5     x 0,8   = 4 
 
 
 

 
30%  x  4    =1,2 

 
 
 
 
 

5,2 
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R. Briefing 
Wasit 

NAD 
Jumlah pemakai 5 
org diperinci 1 
wasit 2 hakim grs 
+2 wasit cad. 
Flow 30% 

5 org 0,92 m2/ org 5     x 0,92   = 4,6 
 
 
 

 
30%  x  4,6    =1,38 

 
 
 
 
 

5,98 

R. Briefing 
Pemain 

NAD 
Jumlah pemakai 44 
org diperinci 1 
coach 2 official 18 
pemain x 2 tm 
Flow 30% 

44 org 0,9 m2/ org 44    x 0,9   = 39,6 
 
 
 
 
30%  x39,6  =11,88 

 
 
 
 
 

51,48 
Lapangan JCTS - 15104 m2  15104,000 

R.Pertemuan NAD 
Flow 30% 

100 org 2,5 m2/ org 100    x 2,5  = 250 
30% x  250  = 75 

 
325 

R. Pers / 
Liputan 

Asumsi 
Berdasarkan 
jumlah majalah+ 
tabloid olahraga di 
Indonesia x 2 
personil 
Flow 30% 

12 org 2,3 m2/ org 12    x 2,3   = 27,6 
 
 
 
 
 

30%  x27,6= 8,28 

 
 
 
 
 
 

35,68 
Jumlah 42610,21 

 

 

 

  •)  Kelompok ruang pengelolaan dan pelayanan 

  Tabel 4.2. Perhitungan besaran ruang kelompok Pengelola Stadion Utama 

Perhitungan Luas Ideal  Ruang Dasar 
Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 

Luas Ideal 
(m2) 

R. Ka. Stadion NAD 
Flow 30 % 

1 org 25 m2/ org  1     x 25= 25 
30% x 25 = 7,5 

 
32,5 

R. Waka. 
Stadion 

NAD 
Flow 30 % 

1 org 9 m2/ org  1     x 9 = 9 
30% x 9 = 2,7 

 
11,7 

R. Rapat 

Asumsi 
Jumlah pemakai 
31 orang, diperinci 
Pengelola 4 org 
Pengurus harian 
27 org 
Flow 30 % 

27 org 2,5 m2/ org  27   x 2,5 = 67,5 
 
 
 
 
 
 
30% x 67,5 =20,25 

 
 
 
 
 
 
 

87,75 

R. Tamu Asumsi 
Flow 30% 

10 org 2,5 m2/ org  10    x 2,5  = 25 
 30% x  25  = 7,5 

 
32,5 

R. Sekretaris Asumsi 
Flow 30% 

1 org 5,5 m2/ org  1    x 5,5  = 5,5 
30% x 5,5 = 1,65 

 
7,15 

R.Bendahara Asumsi 
Flow 30% 

1 org 5,5 m2/ org  1    x 5,5  = 5,5 
30% x 5,5 = 1,65 

 
7,15 

Jumlah 178,75 
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•)  Kelompok Ruang Pelaksana Harian Stadion Utama 

 Tabel 4.3. Perhitungan besaran ruang kelompok pelaksana harian stadion utama 

Perhitungan Luas Ideal Ruang Dasar 
Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 

Luas Ideal 
(m2) 

R. Direktur 
JCTS 
 
Flow 30 % 

1 org 32 m2/ org   1    x 32  = 32 
 
30% x 32  = 9,6 

 
 

41,6 

R. Wakil 
Direktur 

JCTS 
 
Flow 30 % 

1 org 16 m2/ org   1    x 16  = 16 
 
30% x 16  = 4,8 

 
 

20,8 

R. Sekretaris 
Asumsi 
 
Flow 30 % 

2 org 5,5 m2/org   2    x 5,5 = 11 
 
30% x 11  = 3,3 

 
 

14,3 

R. Bendahara  
R. TU 
 

Asumsi 
 
 
Flow 30 % 

 
1 org 
5 org 
 

 
5,5 m2/ org 
5,5 m2/ org 
 

   
  1    x 5,5 =  5,5 
  5    x 5,5 = 27,5 
30% x 32,5 = 9,75 

 
 
 

42,75 

R. Personalia 
NAD 
 
Flow 30 % 

1 org 16 m2/ org 1    x 16  = 16 
 
30% x 16  = 4,8 

 
 

20,8 
R. Sarana 
Prasarana 

NAD 
Flow 30 % 

1 org 9 m2/ org 1    x 9  = 9 
30% x 9  = 2,7 

 
11,7 

Bagian Gudang NAD 
Flow 30 % 

1 org 9 m2/ org 1    x 9  = 9 
30% x 9  = 2,7 

 
11,7 

Bagian 
Keamanan 

NAD  
Asumsi 
K.Keamanan =1 
Staf:1 keamanan 
mewakili 1000 
penonton = 44 
Flow 30 % 

45 org 2,5 m2/org 45   x 2,5 = 112,5 
 
 
 
 
 
30%x112,5 = 33,75 

 
 
 
 
 
 

146,25 

Bagian Loket 
Asumsi 
 
Flow 30 % 

1 org 16 m2/ org 1    x 16  = 16 
 
30% x 16  = 4,8 

 
 

20,8 
Dapur 
Pengelola 

NAD 
Flow 30 % 

1 org 12 m2/ org 1    x 12  = 12 
30% x 12  = 3,6 

 
15,6 

R. Accounting 
-R. Account. 
Manager 
-R. Finance 
Manager 
-R. Staff 

Asumsi 
 
 
 
 
 
Flow 30% 

 
1 org 
 
1 org 
 
10 org 

 
13,5 m2/org 
 
13,5 m2/org 
 
5,5 m2/org 

 
1    x 13,5  = 13,5 
 
1    x 13,5  = 13,5 
 
10  x 5,5    = 55 
30% x 82  = 24,6 

 
 
 
 
 
 

106,6 

R. Arsip 

Asumsi 
Arsip Direktur 1 
Arsip Waka 1 
Arsip Sek. 1 
Arsip Bend-TU 2 
Arsip Person. 1 
Arsip Account. 1 
Arsip Gudang 1 
Arsip Security 1 
Arsip Loket 1 
Arsip Sarana 1 
Flow 20 % 

11 almari 0,8 m2/ alm 11    x 0,8  = 8,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% x 8,8  = 1,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,36 

Jumlah 463,26 
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•)  Kelompok Ruang Servis 

Tabel 4.4. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok servis 
Perhitungan Luas Ideal Ruang Dasar 

Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 
Luas Ideal 

(m2) 

Musholla Asumsi 
Flow 30 % 

30 org 1 m2/ org  30     x 1= 30 
30% x 30 = 9 

 
39 

R. Informasi NAD 
Flow 30 % 

4 org 2,126 m2/ org  4    x 2,126= 8,504 
30% x 8,504 = 2,55 

 
11,054 

Lavatory 

NAD 
Penonton 
Pria  
closet  
Urinoir  
wastafel  
Flow 30 % 
Wanita 
closet  
wastafel 
Flow 30 % 
Pemain 
closet  
Urinoir  
wastafel  
Flow 30 % 
Pengelola 
Pria  
closet  
Urinoir  
wastafel  
Flow 30 % 
Wanita 
closet  
wastafel 
Flow 30 % 

 
 
 
10 buah 
14 buah 
10 buah 
 
 
5 buah 
5 buah 
 
 
4 buah 
5 buah 
4 buah 
 
 
 
2 buah 
3 buah 
2 buah 
 
 
2 buah 
2 buah 
 

 
 
 
0,92 m2/org 
0,82 m2/org 
0,9 m2/org 
 
 
0,92 m2/org 
0,9 m2/org 
 
 
0,92 m2/org 
0,82 m2/org 
0,9 m2/org 
 
 
 
0,92 m2/org 
0,82 m2/org 
0,9 m2/org 
 
 
0,92 m2/org 
0,9 m2/org 
 

  
 
 
10 x 0,92  = 9,2 
14 x 0,82  = 11,48 
10 x 0,9    = 9  
30%x29,68 = 8,904 
 
5   x 0,92  = 4,6 
5   x 0,9    = 4,5 
30%x  9,1 = 2,73 
 
4   x 0,92  = 3,68 
5   x 0,82  = 4,1 
4   x 0,9    = 3,6 
30%x11,38 = 3,414 
 
 
2   x 0,92  = 1,84 
3   x 0,82  = 2,46 
2   x 0,9    = 1,8 
30%x 6,1  = 1,83 
 
2   x 0,92  = 1,84 
2   x 0,9    = 1,8 
30%x 3,64  = 1,092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,87 

Wartel / 
telp.umum 

JCTS 
KBU  
Kasir 
Flow 30% 

 
5 org 
1 org 

 
1,2 m2/org 
4,8 m2/org 

 
 5    x  1,2  = 6 
 1    x  4,8  = 4,8 
 30% x 10,8  = 3,24 

 
 
 

14,04 

R. Istirahat NAD 
Flow 30% 

3 org 3 m2/ org  3    x   3    = 9 
30% x  9    = 2,7 

 
11,7 

Kafetaria 

Asumsi 
Jumlah pemakai 
100 org / jam 
Dapur utk 5 org 
R. karyawan 
Kasir 
Flow 30% 

100 org 
 
 
5 org 
10 org 
1 org 

0,7 m2/ org 
 
 
5,5 m2/org 
2,5 m2/org 
4,8 m2/org 

 100    x 0,7  = 70 
 
 
5    x 5,5   = 27,5 
10   x 2,5  = 25 
1    x 4,8   = 4,8 
30%x127,3  =38,19 

 
 
 
 
 
 

165,49 

Gudang 
ASM 
Flow 30% 

- 24 m2 24 
30%  x 24 = 7,2 

 
31,2 

R. Cleaning 
Service 

Asumsi 
Flow 30% 

20 org 1 m2/ org 1     x 20   = 20 
30% x 20  = 6 

 
26 

R. Kesehatan 

Asumsi 
disediakan 4 bed 
disediakan 1 unit 
R.periksa & 
obat2an 
Flow 30% 

4 org 10 m2/ org 
 
15,48 m2/unit 

4     x  10  = 40 
 
1    x 15,48 = 15,48 
 
 
30% x55,8  = 16,74 

 
 
 
 
 

72,54 
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R. ATM 

Asumsi 
Butuh 5 buah R. 
ATM 
Flow 30% 

1 org 2 m2/ org 5      x      2 = 10 
 
 
30% x  10 = 3 

 
 
 

13 
R. mekanik Asumsi   1     x 40  = 40 40 
R. Elektrikal Asumsi   1     x 40  = 40 40 
R. AC / AHU Asumsi   1     x 24  = 24 24 
R. Telepohone 
Switchboard 

Asumsi   1     x 24  = 24 24 

R. Sampah Asumsi   1     x 15  = 15 15 
R. Reservoir Asumsi   1     x 15  = 15 15 

Jumlah 619,894 
 
  •)  Kelompok Kegiatan penunjang 

   Tabel 4.5. Perhitungan besaran ruang kelompok kegiatan penunjang 
Perhitungan Luas Ideal Ruang Dasar 

Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 
Luas Ideal 

(m2) 

Plaza 

NAD 
Asumsi 
Jml pengguna 30 
org/jam 
flow 30 % 

30 org 1,8 m2/ org 30  x 1,8    =  54 
 
 
 
30% x 48   = 16,2 

 
 
 
 

70,2 

R. Serbaguna NAD 
flow 30 % 

30 org 2,3 m2/ org 30  x 2,3    = 69 
30% x 69   = 20,7 

 
89,7 

Outlet 

Asumsi 
Direncanakan 10 
outlet sport 
R.karyawan 
flow 30 % 

10 outlet 
 
 
20 org 

9  m2/ outlet 
 
 
1,8 m2/ org 

9   x  10     = 90 
 
 
20   x 1,8   =  36 
30% x 126  = 37,8 

 
 
 
 

163,8 

R. Pertemuan NAD 
flow 30 % 

20 org 2,5 m2/ org 20   x 2,5   = 50 
30%  x 50  = 15 

 
65 

Lobby NAD 
flow 30 % 

50 org 1,8 m2/ org 50   x 1,8   = 90 
30%  x 90  = 27 

 
117 

R. Bilyard 

President Bilyard 
Asumsi 
R. karyawan 
flow 30 % 

4 meja 
bilyard 
4 org 

85,91 m2/ meja 
1,8 m2/ org 

4 x 85,91  = 343,64 
 
4 x  1,8     = 7,2 
30%  x  350,84 = 
105,252 

 
 
 

456,092 

Jumlah 961,792 
 
  •)  Kelompok Parkir 

   Tabel 4.6. Perhitungan besaran luasan kelompok Parkir 
Perhitungan Luas Ideal Ruang Dasar 

Perhitungan Kapasitas Standar Perhitungan (m2) 
Luas Ideal 

(m2) 

Parkir 
pengunjung 

Asumsi 
Jumlah penonton 
44000 
30%memakai mobil 
(6 org) =2200 mobil 
30%memakai 
motor (1,7 org) = 
7765 motor 
40% penonton jln 
kaki/ angk.umum = 
17600 orang 

 
 
 
 
 
2200 mobil 
 
 
7765 motor 

 
 
 
 
 
15,6 m2/ mobil 
 
 
1,5 m2/ motor 

 
 
 
 
 
2200  x 15,6 = 
34320 
 
7765  x 1,5 = 
11647,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45967,5 
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Parkir 
pengelola 

Asumsi 
Jumlah pengelola 
sebanyak 17 orang 
10 memakai mobil   
5 memakai motor  
2 jln kaki/ naik 
angk.umum 

 
 
 
 
10 mobil 
 
5 motor 

 
 
 
 
15,6 m2/ mobil 
 
1,5 m2/ motor 

 
 
 
 
10 x 15,6 = 156 
 
 2    x 1,5  = 3 

 
 
 
 
 
 

159 

Parkir official 

Asumsi 
Official sebanyak 
10 org x 2 team 
60%memakai mobil 
= 12 mobil 
30%memakai 
motor = 6 motor 
10% jln kaki/ 
angk.umum = 1  

 
 
 
 
 
12 mobil 
 
6 motor 

 
 
 
 
 
15,6 m2/ mobil 
 
1,5 m2/ motor 

 
 
 
 
 
12 x 15,6 = 187,2 
 
6    x 1,5 = 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

196,2 

Parkir Pemain 

Asumsi 
Jumlah pemain 
sebanyak 20 org x 
2 team 
60%memakai mobil 
= 24 mobil 
40%memakai 
motor = 16 motor 
2 bus @team utk 
turnamen/liga 

 
 
 
 
 
24 mobil 
 
16 motor 
2 bus 

 
 
 
 
 
15,6 m2/ mobil 
 
1,5 m2/ motor 
30 m2/ mobil 
 

 
 
 
 
 
24 x 15,6 = 374,4 
 
16   x 1,5 = 24 
2    x 30  = 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

458,4 

Parkir staff / 
karyawan 

Asumsi 
Staff 258 org  
40%memakai mobil 
= 104 mobil (4 org) 
= 26 mobil 
40%memakai 
motor=104 motor 
(2 org)= 52 motor 
20% jln kaki/ 
angk.umum = 50 

 
 
 
 
 
26 mobil 
 
 
52 motor 

 
 
 
 
 
15,6 m2/ mobil 
 
 
1,5 m2/ motor 
 

 
 
 
 
 
26 x 15,6 = 405,6 
 
 
52   x 1,5 = 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

483,6 
Jumlah 47264,7 

 

  •) Rekapitulasi kebutuhan Ruang Stadion Olah Raga Depok 

   Tabel 4.7. Rekapitulasi kebutuhan ruang stadion 

Kelompok Ruang Luas Kelompok Ruang 
Kelompok Ruang Pelayanan 42610,21

Pengelola Stadion Utama 178,75Kelompok ruang pengelola 
dan perkantoran Pelaksana Harian 463,26
Kelompok Ruang Servis 619,894
Kelompok kegiatan penunjang 961,792

Jumlah 44833,906
Perhitungan Rekapitulasi Besaran Ruang : 

Kebutuhan total ruang = 44833,906 m2

Kebutuhan Total Parkir = 47264,7 m2

Jadi kebutuhan total site adalah 44833,906 + 47264,7 = 92098,606 m2
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IV.1.3  Pola Hubungan Ruang 
a) Organisasi Dan Hubungan Ruang Mikro 
Kelompok ruang Pelayanan 

 1 Hall Penerima 
2 R. Loket Pemesanan 
3 R. Loket Pembelian 
4 R. Cek Karcis 
5 Tribun 
6 R. Tunggu 
7 R. Transit 
8 Lapangan Sepak bola 
9 R. Loker Pemain 
10 R. Loker Wasit 
11 R. Briefing Pemain 
12 R. Briefing wasit 
13 R.Pers / liputan 
14 R. Pertemuan 
15 R. Ganti 

 
Pola Hubungan Ruang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kelompok ruang Pengelola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3

4

5

6

7 

8

911 

12 10

15

14 13 

Pola Hubungan Ruang 

16 

17 18 

19 

20 21 

22

23

24

25

26
27

2

R. Ka. Stadion
R. Waka. Stadion
R. Rapat 

16 Ketua 
Wakil 
Ketua 

R. Tamu 
R. Sekretaris17 Sekretaris 
R.Tata Usaha
R. Bendahara18 Bendahara 
R. Tata Usaha
R. Direktur
R. Wakil Direktur
R. Tamu 

19 Direktur 
Wakil 
Direktur 

R. Rapat 
R. Sekretaris20 Sekretaris 
R. Tata Usaha
R. Bendahara21 Bendahara 
R. Tata Usaha

22 Bag. Gdg. R. Ka. Gudang
23 Dapur Dapur pengelola

R. Loket 
R. Pemesanan

24 Loket 

R. Bagian Karcis
25 Security R. Keamanan 

R. Account. Manager 
R. Finance Manager 

26 Account. 

R. Staff 

27 Arsip R. Arsip 
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  Kelompok Ruang Servis 

 28 Mushola 
29 R. Informasi 
30 Lavatory 
31 R. Kesehatan 
32 R. Istirahat 
33 Kafetaria 
34 Gudang 
35 R. Cleaning Service 
36 Warnet/ Wartel 
37 R. ATM 
38 R. Mekanikal Elektrikal 
39 R. Utilitas 

 

28 

29 

30 31 

32 33

34
35

36 37
38

39

Pola Hubungan Ruang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kelompok Ruang Penunjang 

 

41

40

42

43

44 45

Pola Hubungan Ruang40 Plaza 
41 R. Serbaguna 
42 R. Pertemuan 
43 Lobby 
44 Outlet 
45 R. Bilyard 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kelompok Parkir 

Pola Hubungan Fasilitas Parkir  46 Parkir Pengunjung 
47 Parkir Pengelola 
48 Parkir Official , pemain 

 
 
 

 
 
 
b) Organisasi Dan Hubungan Ruang Makro 

46 47 48

Pola Hubungan Ruang Makro 
 

1 Kelompok Pelayanan 
2 Kelompok Pengelola 
3 Kelompok Ruang Servis
4 Kelompok Ruang Penunjang
5 Kelompok Parkir 

 
 
 
 

1

2

3
4 

5
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IV.2    PROSES PENENTUAN KONSEP MAKRO  
IV.2.1  Proses Penentuan Tapak 

Penentuan konsep tapak Stadion Olahraga Depok diperoleh berdasarkan syarat-

syarat  sebagai berikut. 

a) Kesesuaian dengan rencana kota. 
Lokasi yang diizinkan terletak pada zone yang telah direncanakan sebagai 

pariwisata dan olahraga, atau kawasan tertentu yang diperbolehkan untuk perencanaan 

rekreasi/olahraga dengan pola pengembangannya perlu dikaitkan dengan pengembangan 

kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan baru (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Depok 2000-2010, lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Depok nomor 12 tahun 2001). 

Berdasarkan syarat kesesuaian dengan rencana kota, maka proses penentuan konsep 

tapak tahap awal ditentukan dari filtering atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 

2000-2010, yakni sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 

BWK 5  
 
 
 BWK 10  BWK 4 
 
 
 
 
 
 
 

Gbr 4.1 Filtering lokasi yang akan digunakan sebagai site Stadion Depok 
berdasarkan kesesuaian dengan RUTRK Kota Depok 2000-2010.  
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Keterangan Gambar : 

Lokasi A : merupakan daerah pemilihan lokasi yang berada di Bagian Wilayah 

Kota (BWK) Bojongsari, terletak di daerah Bojongsari, berbatasan dengan Situ 

Sawangan di sebelah Utara, Jl. Abdul Wahab di Timur, serta Padang Golf 

Sawangan di sebelah Barat dan Selatan.. 

Lokasi B  : merupakan daerah pemilihan lokasi yang berada di Bagian Wilayah 

Kota (BWK) Mekarjaya, terletak di Kecamatan Sukmajaya, berbatasan langsung 

dengan Jl. Raya Jakarta-Bogor di sebelah Timur, Kawasan pemancar RRI di 

sebelah Utara, Kompleks industri di sebelah Selatan dan perumahan Depok II 

Tengah di sebelah Barat.  

Lokasi C  : merupakan daerah pemilihan lokasi yang berada di Bagian Wilayah 

Kota (BWK) Sukatani, terletak di Kelurahan Leuwinanggung, berbatasan langsung 

dengan Jl. Tol Jagorawi di sebelah Barat, Kelurahan Tapos di sebelah Selatan, 

Kompleks industri di sebelah Timur dan Barat.  

Dalam Seleksi awal yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Depok, lokasi yang diizinkan sebagai site terpilih Stadion Olahraga Depok terletak 

di daerah BWK 10 Bojongsari,BWK 4 Sukatani,dan BWK 5 Mekarjaya. 

 
b)  Kemudahan Pencapaian terhadap Site 

Seleksi penentuan lokasi yang akan digunakan sebagai site Stadion Olahraga 

Depok tahap kedua  ditentukan berdasarkan segi atraktivitas dan aksesibilitas tapak, 

antara lain :berakses baik, mudah dicapai kendaraan umum atau pribadi, mudah dalam 

penyediaan sarana, dan baik secara arsitektural yang meliputi kondisi lahan, visual. 

Dalam Seleksi (filtering) tahap kedua berdasarkan tingkat aksesibilitas atau 

kemudahan pencapaian, Lokasi terpilih terletak di daerah Jl. Raya Jakarta-Bogor KM33-

KM34, kawasan berada di jalan raya utama (main road) dua arah yang sangat ramai 

karena merupakan akses antara Jakarta Timur dan Bogor, dekat dengan kawasan 

perindustrian. Mudah dicapai baik dari pusat kota maupun luar kota. Kemudahan 

pencapaian di BWK Mekarsari kurang strategis karena jauh dari pusat kota Depok dan 

sirkulasi lalu lintas antar kota. Khusus BWK Sukatani, lokasi cukup strategis mengingat 

dekatnya lokasi dengan Tol Jagorawi yang merupakan jalur lintas kota yang ramai, nilai 

minus dikarenakan lokasi jauh dari pusat kota sehingga kurang menunjang identitas 

kawasan Depok. 
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IV - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jl. Raya Jakarta- Bogor, 
akses strategis transisi kota 
Jakarta dan kota Bogor

 

 

 

 Gbr 4.2 Filtering lokasi yang akan digunakan sebagai site Stadion Depok 
berdasarkan kemudahan pencapaian terhadap site.  

 
c) Potensi Lokasi  

Secara fisik, ada beberapa lokasi diantara Jalan Raya Jakarta - Bogor yang 

berpotensi menjadi lokasi site Stadion Olahraga Depok. Lokasi terpilih hendaknya memiliki 

potensi-potensi seperti terekspos secara maksimal, selaras dengan lingkungan binaan 

sekitar, strategis dilihat dari aspek aksesibilitas, ekspresi bangunan dapat terekspos dari 

banyak sudut pandang sehingga mendukung fungsi bangunan. 

Potensi lokasi juga mempertimbangkan segi lingkungan tapak, antara lain sesuai 

dengan kegiatan atau fungsi bangunan serta sesuai dengan rencana pengembangan 

kawasan atau tata ruang. 
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Gbr 4.3 Filtering lokasi yang akan digunakan sebagai 
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d)  Kontekstualitas Lingkungan   

Secara fisik, site yang dipilih dapat mendukung kawasan yang ada di sekitarnya, 

seperti kawasan industri maupun perumahan yang membutuhkan lingkungan terbuka hijau 

dan pelayanan fasilitas, atau memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta utilitas, 

tanpa meninggalkan unsur-unsur asli lingkungan, dalam arti menyesuaikan teknologi High-

Tech yang dikondisikan dengan lingkungan sekitarnya sehingga membentuk kesatuan. 

Site di daerah Sukmajaya memiliki potensi bangunan yang terekspos maksimal, 

karena memiliki banyak sudut pandang yang memungkinkan tampilan bangunan dan 

fungsi bangunan dapat berperan maksimal dan menyesuaikan dengan karakter 

lingkungan sekitar yang bergaya modern seperti industri dan RS Sentra Medika. banyak 

ruang kosong yang dapat memungkinkan pengembangan secara horizontal dan vertikal. 

 

 
 
 

 

 

 

u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gbr 4.4 Filtering lokasi akhir yang akan digunakan sebagai site Stadion Depok 

berdasarkan daya dukung dan kesesuaian terhadap kawasan dalam wacana 
High-Tech. 
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Bobot penilaian keseluruhan dari proses penentuan konsep lokasi Stadion Olahraga 

di Depok adalah sebagai berikut : 

 Tabel 4 . Bobot penilaian Lokasi. Sumber : Analisa, 2005. .8
Lokasi 1 

(BWK Bojongsari) 
Lokasi 2 

(BWK Mekarjaya) 
Lokasi 3 

(BWK Sukatani) 
No Kriteria Bobot 

penilaian 
(persen) (skor : range 0-3) (skor : range 0-3) (skor : range 0-3) 

Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

1 Kesesuaian 
dengan RTRW 
Kota Depok 
2000-2010 

30 % 

3 3 3 
Merupakan lahan 
lapangan golf yang 
terletak di antara 
zona pemukiman. 

Merupakan lahan 
kosong yang terletak 
di antara zona 
pemukiman dan 
industri. 

Merupakan lahan 
kosong yang terletak 
di antara zona dan 
industri. 

2 Kondisi 
peruntukan 
lahan 

20 % 

2 3 1 
Bangunan kurang 
terekspos maksimal 
dari jalan raya utama 
(Jl. Abdul Wahab), 
karena terhalang 
daerah permukiman. 

Bangunan terekspos 
maksimal dari tiga 
arah, terutama dari 
arah timur dan 
selatan. Keberada-
anya juga dikelilingi 
oleh jalan utama. 

Bangunan terekspos 
maksimal dari segala 
arah,. Keberadaanya 
juga dikelilingi oleh 
jalan utama. 

3 Potensi lokasi 20 % 

1 2 3 
Pencapaian mudah, 
angkutan kota 
banyak, Site dikeli-
lingi oleh banyak 
jalan. 

Pencapaian mudah, 
angkutan kota 
banyak. Perlu peren-
canaan jalan sebagai 
alternatif aksesibilitas 

Pencapaian sangat 
mudah, angkutan 
kota banyak. Site 
dikelilingi oleh banyak 
jalan. 

4 Aksesibilitas 10 % 

2 2 3 
Lengkap Lengkap Lengkap 5 Jaringan utilitas 10 % 

3 3 3 
Dekat dengan daerah 
permukiman dan per-
tokoan. 

Dekat dengan daerah 
industri dan permu-
kiman. 

Dikelilingi oleh  zona 
industri. 

6 Keberadaan 
terhadap 
pelayanan 
lingkungan 

10 % 

2 2 0 
 100 % 13 15 13 

Keterangan skor: buruk=0          kurang=1          cukup=2          baik=3 

Keterangan bobot nilai : skor 0=0/3*bobot     skor 1=1/3*bobot     skor 2=2/3*bobot     skor 3=3/3*bobot 

 Sumber : Analisa, 2005. 

Berdasarkan penilaian di atas, dapat ditentukan : 

• Lokasi 1 (BWK Bojongsari) memiliki nilai pada (1)=3(30%), (2)=2(13,33%), (3)=1(6,67%),  

(4)=2(6,67%), (5)=3(10%), (6)=2(6,67%). Total skor Lokasi 1 = 13 dengan bobot 73,34%

• Lokasi 2 (BWK Mekarjaya) memiliki nilai pada (1)=3(30%), (2)=3(20%), (3)=2(13,33%),  

(4)=2(6,67%), (5)=3(10%), (6)=2(6,67%). Total skor Lokasi 1 = 15 dengan bobot 86,67% 

• Lokasi 1 (BWK Sukatani) memiliki nilai pada (1)=3(30%), (2)=1(6,67%), (3)=3(20%),  

(4)=3(10%), (5)=3(10%), (6)=0(0%). Total skor Lokasi 1 = 13 dengan bobot 76,67%
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IV.2.2 Site Terpilih 
 
 

585 m 
 
 
 

445 m 
 
 
 
 
 
 
 

Gbr 4.5. Site terpilih  
 
 

a. Site terpilih adalah BWK 2 Mekarjaya dengan luas kurang lebih 260.325 m². 

b. Batas site: 

Utara  : Kompleks Pemancar RRI 

Timur  : PT Ponco, PT Arco dan pemukiman 

Selatan  : RS Sentra Medika 

Barat  : Kompleks Pemancar RRI 

Garis sepadan bangunan (GSB) dengan Jalan Raya Bogor adalah 12 m, 

sedangkan jalan lingkungan di sisi timur adalah 10 m. 
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IV.2.3 Proses Penentuan Sistem Zonifikasi 
Analisis sistem zonifikasi dan sirkulasi di dalam bangunan stadion olahraga di Depok 

yang dirancang dan diarahkan supaya tidak terjadi keramaian dan kepadatan, 

(khususnya mengenai user) dalam bangunan. 

a) Analisis Zonifikasi Bangunan 
Dasar Pertimbangan : 

 Zona Publik 

Menampung kegiatan yang bersifat umum atau ruang-ruang pelayanan umum. 

 Zona semi publik 

Menampung kegiatan yang tidak sepenuhnya terbuka hanya atau untuk kalangan 

tertentu. 

 Zona Privat 

Menampung kegiatan yang bersifat individu atau pribadi. 

 

b) Sistem Zonifikasi Bangunan 

Dalam mengadakan penzoningan berdasarkan tingkat kebisingan karena 

bangunan yang dirancang merupakan bangunan tinggi dan luas maka analisa 

kebisingan terbagi atas tiga zoning yaitu : 

1. Sistem Zonifikasi Vertikal 

Analisis : 

Zoning vertikal, menzoningkan bangunan berdasarkan sifat kegiatan yang 

berlangsung, dibagikan dalam tiga cara : 

 Zona tenang 

Untuk kegiatan yang memerlukan ketenangan tinggi seperti Ruang Pengelola 

 Zona transisi 

Merupakan zona perpindahan bersifat sebagai foyer atau pergantian ruang dari 

zona privat ke zona publik atau sebaliknya. 

 Zona publik 

Merupakan zona yang dapat dimasuki oleh publik atau umum sesuai dengan 

kegiatannya yang bersifat terbuka seperti kegiatan administrasi. 
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P U B L IK

P U B L IK

T R A N S IS I

P R IV A T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sistem Zonifikasi Vertikal sebagai Solusi bagi Para Pengguna Difabel. 
Dalam sistem zonifikasi bangunan secara vertikal dihasilkan penzoningan 

vertikal. Meskipun ketinggian bangunan relatif rendah (4 lantai) namun tetap 

disediakan lift dan pemberian ramp pada setiap perbedaan ketinggian lantai 

untuk pengguna bangunan yang difabel. 

Dasar pertimbangan dalam perencanaan tentang sirkulasi vertikal adalah 

sebagai berikut. 

Gb. 4.6. Zonifikasi
Sumber : Analisis 

1) dapat diakses oleh mereka yang mengalami gangguan mobilitas; 

2) memenuhi untuk kegiatan yang diwadahi; 

3) memenuhi tuntutan keprivasian, kenyamanan dan keamanan. 

Selain sebagai unsur transportasi antar lantai, sirkulasi vertikal juga berfungsi 

sebagai unsur kegiatan antar lantai sesuai dengan dasar pertimbangan di atas, 

maka sistem sirkulasi vertikal dalam perencanaan bangunan Stadion Olahraga 

di Depok menggunakan: 

1) Ramp, bidang miring sebagai alternatif alat sirkulasi penggunaan bangunan 

yang mengalami gangguan mobilitas atau memang tidak memungkinkan 

menggunakan tangga sebagai alat sirkulasi.  

2) Lift / elevator, digunakan sebagai alat penunjang sirkulasi bangunan 

berlantai tiga atau lebih diutamakan untuk pengunjung Stadion olahraga 

Depok  yang mengalami gangguan mobilitas, orang tua, dan ibu hamil.  
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Asumsi perhitungan kebutuhan lift dan ramp (Neufert,:178-82). 

Kebutuhan lift hanya diperhitungkan untuk pengguna 

bangunan yang memiliki cacat tubuh (asumsi 2 % : 0,02 X 391 

orang = 7,82 ~ 8 orang ; termasuk pengunjung/tamu) 

Ukuran lift 

HSK

HSG

UKURAN KABIN : 

 Panjang (pintu) 1,3 m ; Lebar 1,7 m ; Tinggi 2,2 m. 

UKURAN TEROWONGAN : 

Panjang 1,9 m ; Lebar  1,8 m ; Tinggi 3,2 m ; 

HSK min 1,4 m ; HSG min 1,4 m. 

 
Ramp disediakan pada seluruh ruangan pada bagian yang memiliki perbedaan ketinggian 

lantai maupun pada lorong tangga darurat.  

 

 

 

 
Ukuran ramp 

 

 

3.    Sistem Zonifikasi Horisontal 

Merupakan zoning kawasan yang berkaitan dengan kondisi eksisting kawasan 

sekitarnya serta berkaitan dengan sirkulasi bangunan dengan kawasan sekitarnya. 

Dalam penzoningan ini potensi dan keadaan kawasan sangat berpengaruh 

terhadap hasil penzoningan, dan penzoningan ini dibagi dalam tiga cara : 

2. Zona yang berkaitan langsung dengan kegiatan publik dan bersifat terbuka 

bagi kawasan. 

3. Zona yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan umum dan kawasan. 

4. Zona privat kawasan yang merupakan sifat tertutup. 
 

c)  Proses Penentuan Orientasi bangunan berdasar Penentuan Pintu Utama (ME) 
dan Pintu Samping (SE) Site. 

Dasar pertimbangan : 

1. Kondisi dan potensi jalan di sekitar site perencanaan 

2. Nilai aksesibilitas atau kemudahan pencapaian yang tinggi, baik untuk berbagai 

jenis kendaraan maupun pejalan kaki ke dalam site. 

25 
 

IV - 

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



Bab IV 
Proses Penentuan Konsep 

Perencanaan dan Perancangan 
Stadion Olahraga Depok  

Stadion Olahraga di Depok dengan 
Penekanan Arsitektur High-Tech 

3. Adanya pertimbangan terhadap kemungkinan gangguan yang timbul terhadap 

lalu lintas dan lingkungan sekitarnya. 

4. Faktor keamanan terhadap operasional dari macam-macam pencapaian. 

Jl. Raya Jakarta - Bogor : 
 Lebar jalan 20 m 

 Arus lalu lintas dua arah 

 Sirkulasi kendaraan  ramai 

Jl. Lingkungan RRI : 
 Lebar jalan 10 m 

 Arus lalu lintas satu arah 

 Sirkulasi kendaraan tidak terlalu ramai 

 

 

 

 
Gb. 4.7. Penentuan Orientasi

Sumber : Analisis 

Kriteria ME dan SE : 

1. Mudah dicapai untuk berbagai kendaraan dan pejalan kaki 

2. Tdak akan menyebabkan crowding 

3. Aman untuk dilalui pejalan kaki dan kendaraan 

 

 

 

ME : Pada Jl. Raya Jakarta-Bogor 

SE :  Pada Jl. Lingkungan RRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb. 4.8. Penentuan ME dan SE
Sumber : Analisis 
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IV.3. PROSES PENENTUAN KONSEP PERANCANGAN STADION OLAHRAGA 
DEPOK DENGAN PENEKANAN HIGH-TECH ARCHITECTURE. 

IV.3.1.Proses Penentuan Konsep Pencahayaan 
Tujuan 

Mendapatkan konsep pencahayaan dalam ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan 

persyaratan kenyamanan serta sesuai dengan prinsip High-Tech Architecture. 

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah : 

Sistem Pencahayaan Alami. Sesuai kriteria High-Tech yang berkarya dengan cahaya 

(sculpting with light), gaya transparan dari penggunaan kaca dan bentuk-bentuk 

dengan bahan dasar yang ringan menghubungkan antara teknologi High-Tech dengan 

sinar matahari di daerah tropis. Kesinambungan dari struktur baja yang 

dikombinasikan dengan sifat renggang kaca secara optimal telah meningkatkan ide-ide 

kontemporer dari pencahayaan dan transparansi. Pada daerah tropis, matahari berada 

di belahan utara dan selatan dalam waktu yang hampir sama. Dengan demikian maka 

lintasan matahari sepanjang hari tidak beranjak jauh dari titik timur-barat.  

Prinsip pencahayaan alami dalam kajian High-tech adalah memaksimalkan 

penggunaan baja dan kaca pada bukaan (jendela), dinding, dan atap secara selaras, 

tanpa ada penonjolan di masing-masing bagian, dalam arti hibrid. Ini dapat 

memperlihatkan tampilan lansekap  bangunan dari dalam, mengesankan konservatori 

raksasa, kulit kaca menyelimuti sekaligus mengekspos kegiatan ruang luar dan dalam. 

 

 

Pandangan 
dari sisi luar 

Ruang 
dalam 

Gambar 4.9. 
Tampilan lansekap 
bangunan dari dalam 
ke luarMengesankan 
Konservatori raksasa

 

 

 

 

 

 

 

      Banyaknya pencahayaan matahari yang diterima oleh Stadion Olahraga di Depok 

menyebabkan pemanasan di dalam tribun maupun ruangan. Teknologi kaca dan baja 

high-tech memberikan solusi susunan kaca emisi rendah yang dapat mengurangi efek  
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pemanasan secara drastis, Konsep ini memperoleh nilai lebih, yaitu memanfaatkan 

pencahayaan alami dengan gaya “Konservatori Raksasa High-Tech”, dan juga 

mengurangi akibat masuknya pencahayaan berlebih dengan menggunakan teknologi 

kaca dan baja high-tech. Untuk mengurangi pemanasan akibat cahaya masuk ke 

dalam ruang stadion, maka sekeliling tribun bagian dalam dibuat cantilever lauvers 

sebagai penadah, memantulkan sinar matahari ke luar tribun.  

 

Solar Control Grille

Kulit lapisan dengan Camtilever Louvre 

Struktur Rangka 

 

 

 

 

 

 
Beton

 

 Gambar 4.10 Skema pemanfaatan pencahayaan 
alami dalam arsitektur High-tech   

Contoh penggunaan sistem pencahayaan alami dalam lingkup High-Tech secara 

teknis adalah: 

a.Memasukkan cahaya matahari secara optimal dan mencegah penyinaran 

matahari secara langsung, yaitu dengan penggunaan sun screen. Pemakaian 

Sun Screen yang berfungsi sebagai penghalang sinar langsung dari matahari 

yang panas menyengat dan didasarkan terhadap pertimbangan : 

- Kenyamanan ruang 

- Efisiensi biaya operasional. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.11 Penggunaan Sun Screen 

b.Penggunaan sky light pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan untuk 

memberi bukaan pada tembok. 
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 Sistem Pencahayaan Buatan. Menggunakan lampu-lampu sebagai pengganti 

cahaya matahari, contoh jenis dari lampu berdasarkan fungsi kegiatan atau ruang 

adalah sebagai berikut: 

Gb. 4.12. Jenis-jenis lampu spotlight  
Sumber : Gerald Millerson

- Lampu spot (merkuri) 

Digunakan pada lapangan sepak bola dan arena atletik yang membutuhkan 

penerangan extra kuat terutama pada malam hari. 

Terdiri dari : 

 Fresnel spotlight (100 – 10 KW) 

 Ellipsoidal spotlight (500 W, 750 W,  

2 KW) 
 

 

 

 

 

 

 

- Fluorisensi 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan tinggi, yaitu 

dengan penggunaan fluorisensi jenis jenis daylight dengan berbagai kuat 

penerangan sesuai dengan kebutuhan. 

Lampu fluorescent berbentuk pipa atau bumbung diisi dengan gas neon. Kita kenal 

pula pengisian lampu-lampu fluorescent dengan gas natrium, uap air raksa, helium, 

argon dan sebagainya. 

- Lampu TL dan lampu pijar 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membuthkan penerangan sedang/kecil, misalnya 

ruang pengelola, Ruang ganti pemain, lavatory. 

- Follow spats 

Lampu ini digunakan untuk obyek yang bergerak seperti pemain sepakbola, atlet 

olah raga atletik, penyanyi konser dan lain-lain. 
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Keterangan : 

Ada beberapa pengaturan lampu yang efektif yang dapat memberikan manfaat tertentu yaitu 
posisi key light pada arah A dan B, C dan D, A dan D atau C dan B. 

 

Gb. 4.13. Pencahayaan pada  obyek bergerak 
Sumber : Gerald Millerson 

IV.3.2.Proses Penentuan Konsep Sumber Energi dalam High-Tech 
Tujuan 

Mendapatkan konsep sumber energi dalam ruang yang sesuai dengan kebutuhan 

dan persyaratan prinsip Energy Matters (Kepentingan Energi) Architecture High-

Tech.  

Kepentingan Energi adalah konsep arsitektur yang memaksimalkan penggunaan 

energi dalam bangunan dengan memanfaatkan sumber daya energi yang dihasilkan 

secara alami (matahari) atau buatan  (bahan olahan yang tidak dapat diperbaharui 

seperti minyak bumi olahan) untuk mengurangi biaya penggunaan energi dalam 

operasional bangunan.  Pengakuan terhadap penyeimbangan akomodasi antara 

teknologi  dan alam  didasarkan atas bentuk bangunan yang secara potensial 

berperan dalam model konstruksi hemat energi.11  

Sumber energi yang sesuai dengan High-Tech  Architecture adalah sistem 

konstruksi hemat energi yaitu memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi 

utama pengganti energi listrik dengan teknologi modern PV. 

Energi photovoltaic adalah pengubahan (konversi) sinar matahari menjadi listrik 

melalui suatu sel photovoltaic (PV), umumnya disebut sel surya (solar cell). Sebuah 

sel surya merupakan peralatan nonmekanis biasanya dibuat dari paduan silikon. 

                                                 
11 Slessor, Catherine, Sustainable Architecture and High-Technology, hal.82, Thames and Hudson, 1993 
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Sel photovoltaic adalah building block dasar sistem PV. Sel-sel individu dapat 

berbeda ukurannya mulai kira-kira 1 cm (0.5 inches) sampai 10 cm (4 inches). 

Namun demikian satu sel hanya menghasilkan 1 atau 2 watt, daya ini tidak cukup 

untuk hampir semua peralatan listrik.  

Untuk meningkatkan output daya, sel-sel secara listrik dihubungkan menjadi satu 

paket modul yang tahan cuaca. Modul selanjutnya dihubungkan untuk membentuk 

suatu jajaran atau array. Array adalah istilah yang dimaksudkan untuk keseluruhan 

pembangkit, baik yang terdiri dari satu atau beberapa ribu modul. Semakin banyak 

modul yang disusun dalam array output daya yang dihasilkan bertambah besar. 

Performans array photovoltaic tergantung pada sinar matahari. Kondisi iklim 

(contohnya, berawan, kabut) besar pengaruhnya pada jumlah energi matahari yang 

diterima oleh array PV sehingga mempengaruhi pula untuk kerjanya. Kebanyakan 

teknologi photovoltaic yang tersedia efisiensinya 10–15 %.  

Konversi photovoltaic sangat bermanfaat. Konversi sinar matahari ke listrik 

adalah langsung, sehingga sistem generator mekanis tidak diperlukan. Juga dampak 

lingkungan sistem photovoltaic adalah kecil, tidak membutuhkan air untuk sistem 

pendingin dan tidak menghasilkan produk samping.  

 

Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
matahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter photovoltaic  

Konverter 
mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

 
Titik-titik penggunaan listrik di stadion 

 

 

BIPV ( Bangunan Terintegrasi Photovoltaics) mengacu pada sistem photovoltaic 

terintegrasi dengan suatu tahap merancang obyek. Ini berarti bahwa mereka adalah 

BIPV dikonstruksi bersama dengan suatu obyek. Mereka juga direncanakan 

bersama-sama dengan obyek. Dalam hubungan dengan konstruksi, diperlukan 

tenaga ahli arsitek, insinyur bangunan sipil dan para perancang sistem PV,. 

Berdasarkan dimana dan bagaimana sistem dibangun, apakah di dalam, bagian 

fasad gedung atau di atap, sistem BIPV yang berikut diketahui: 
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1. Tampilan gedung atau sistem atap ditambahkan setelah bangunan selesai 

dibangun. 

2. Tampilan gedung dengan sistem photovoltaic terintegrasi dirancang bersama 

dengan suatu obyek 

3. Sistem atap terintegrasi photovoltaic dirancang bersama dengan suatu obyek 

Gb..Atas Kiri. Struktur PV dalam 
tampilan interior. 
 
Gb. Atas Kanan. Aplikasi struktur PV 
ekspos pada atap stadion. 
 
Gb. Bawah kiri. Aplikasi PV ekspos 
pada atap bangunan. 

4. " Shadow-Voltaic"- PV sistem juga menggunakan sebagai sistem pembayangan, 

dibangun bersama dengan suatu obyek atau dinambahkan kemudian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rencana Kebutuhan Energi Stadion Olahraga Depok 

 Tabel 4.9. Kebutuhan energi Stadion Olahraga Depok.  
Sumber : Analisa, 2005.  

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan  3218,21 Lighting : 21,5 

Equipment : 5,3  
69191,51 W 
17056,513 W 

Fasilitas Pengelola 642,01 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

13803,21 W 
3402,653 W 

Fasilitas Servis  619,894 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

5393,08 w 
1983,66 w 

Fasilitas Parkir 47.264,7 Lighting : 1.8 85076 w 
Lapangan sepak bola 
& atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w  

Tribun 24.288 Lighting : 18.7 454185,6 w 
Total   1133420,226 w 
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IV.3.3.Proses Penentuan Konsep Orientasi dalam kajian High-Tech 
Tujuan 

Mendapatkan konsep site Stadion Olahraga Depok pada lahan terbangun yang selaras 

dengan lingkungan  dan tanggapan dari urban sesuai dengan teori orientasi High-Tech 

Architecture. 

 

Penyesuaian Terhadap Lingkungan 
Orang tidak hanya melihat lingkungan fisik bangunan dan bereaksi terhadap apa 

yang mereka lihat, tetapi mereka  juga memiliki citra-citra ingatan dari lingkungan di mana 

bangunan itu berada.12

Berdasarkan hal tersebut, maka Stadion Olahraga Depok sebagai wadah berskala 

internasional haruslah dapat menampilkan ekspresi bentuk dan lokasi yang sifatnya 

dominan dari ungkapan fisik lingkungannya namun selaras, juga memiliki citra-citra 

ingatan dari lingkungan di mana Stadion Olahraga Depok berada. 

 

 

 

 VIEW DAN ORIENTASI 
 

 

 

 

 

 

Communal Heart 

 

 JALAN MASUK MENUJU PUSAT KOMUNAL  
 

 
Gambar 4.14 Sketsa aplikasi orientasi menurut 
kajian high-tech pada tapak..   

 

                                                 
12 James C. Snyder dan Anthony J. Catanese, Pengantar Arsitektur, Erlangga, Jakarta,1984, hal.98 
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Daerah Jalan Raya Jakarta – Bogor di Depok merupakan akses utama Jakarta 

ke Bogor atau sebaliknya. Di Jl. Raya Jakarta - Bogor km 33 terdapat antena 

relai  RRI di bagian Barat Laut Tapak, sebagai salah satu bangunan tinggi yang 

cukup dominan di sekitar tapak. Di sebelah timur tapak terdapat industri PT Arco 

dan PT Ponco, merupakan lingkungan pabrik yang tertutup dengan pagar tinggi.  

Di bagian Selatan terdapat Rumah Sakit Sentra Medika Depok setinggi 4 lantai, 

Rumah Sakit ini memiliki langgam kontemporer, dengan penggunaan warna 

merah jambu dan banyak ornamen pada tampilan bangunan. Sementara di 

wilayah tapak yang lain merupakan wilayah hunian dengan maksimal ketinggian 

bangunan 2 lantai. 

Untuk menampilkan suatu sifat dominan dari ungkapan massa Stadion Olahraga 

Depok ini, dapat dicapai melalui 3 langkah, yaitu : 

-Dominan Bentuk 

Akan dicapai dengan bentuk-bentuk yang menonjol, dinamik dan penggunaan 

bidang/garis diagonal serta bentuk-bentuk modifikasi agar lebih berkesan 

interest. Hal tersebut dikaitkan juga dengan pencerminan teknologi canggih. 

 
Bentuk menonjol bangunan 
disertai garis pada bidang  

 

 

 

 Gambar 4.15 Sifat Dominan bentuk dari ungkapan massa Stadion 
 

-Dominan Warna 

Penggunaan warna yang spesifik dan yang sesuai dengan karakter bangunan 

akan sangat mendukung dominasi di lingkungannya. 

Warna yang sesuai dengan karakter tersebut adalah: 

- Warna primer (merah,kuning,biru) 

- Warna metallic ( silver,bronze,dan warna metallic lainnya) 

- warna lain yang mendukung (putih dan hitam) 

dari ketiga kategori warna tersebut dapat dikombinasikan. 
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Gambar 4.16 Sifat Dominan Warna dari 
ungkapan massa Stadion 

 

 
 

 

-Dominan Ukuran Skala 

Dominasi ukuran dapat diwujudkan melalui ukuran bangunan secara vertikal 

maupun horizontal. 

 

 

 

 
Gambar 4.17 Sifat Dominan skala dari ungkapan massa Stadion 

 

 

 

IV.4. PROSES PENENTUAN KONSEP TAMPILAN BANGUNAN 
Faktor Penentu 

1) Bentuk massa bangunan dan pola peruangan 

2) Kesesuaian dengan Arsitektur High-Tech  

3) Komponen/elemen bangunan  
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IV.4.1 Proses Penentuan Bentuk Dasar 
1. Proses Penentuan Bentuk Dasar dan Gubahan Massa 

Bertujuan untuk menentukan bentuk bangunan sebagai dasar merancang wadah 

kegiatan sesuai dengan fungsi yang diwadahi. 

Dasar pertimbangan: 

1) memiliki aksesibilitas tinggi; 

2) kemudahan penataan massa maupun penggabungan massa; 

3) efektivitas ruang; 

4) kesesuaian dengan fungsi, karakter kegiatan dan tuntutan ruang. 

Bentuk Massa dasar stadion direncanakan dengan pertimbangan terhadap bentuk-

bentuk massa stadion: 

1. Bentuk persegi panjang  

 

Gambar 4.18 Pertimbangan bentuk persegi 
panjang sebagai bentuk 
dasar massa stadion 

2. Bentuk kotak 

 

Gambar 4.19 Pertimbangan bentuk kotak 
sebagai bentuk dasar massa 
stadion 
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3. Bentuk lingkaran 

 
 

Gambar 4.20 Pertimbangan bentuk ling-
karan sebagai bentuk dasar 
massa stadion 

4. Bentuk elips 

 
 

 

Gambar 4.21 Pertimbangan bentuk elips 
sebagai bentuk dasar massa 
stadion 

Dari alternatif di atas maka alternatif keempat dianggap paling cocok untuk digunakan, 

karena bentuk elips mengikuti bentuk lapangan sepakbola yang berbentuk persegi 

panjang sehingga tidak ada penonton yang mempunyai jarak pandang terlalu jauh. 

Sehingga Stadion Olahraga Depok akan berbentuk elips. 
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IV.4.2 Proses Penentuan Tampilan Bangunan 
1. Sistem Pencahayaan sebagai Pertimbangan terhadap Tampilan  Bangunan 

a)  Dimensi bukaan 

Fungsi : Sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan alami 

Jumlah dan ukuran bukaan akan mempengaruhi tampilan bangunan stadion 

Olahraga di Depok ini. 

b) Solar control device 

Fungsi: Mengurangi pemanasan dalam ruangan akibat sinar matahari langsung. 

Penggunaan Cantilever Louvers untuk memantulkan sinar matahari sehingga 

tribun penonton tidak medapat sinar matahari langsung. 

Bentuk atap yang lengkung menghindari arah sinar matahari yang tegak lurus 

c) Solar collector roof 

Atap stadion yang dimanfaatkan sebagai penempatan Photovoltaic yang 

dimanfaatkan sebagai sumber energi alami yaitu sinar matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.22. Penggunaan Cantilever Louvers 

2. Bentuk Tampilan Bangunan 

 Gambar 4.23. Bentuk elips dasar 
 

P U B L IK

P U B L IK

T R A N S IS I

P R IV A T LT. 4 Pembagian lantai-lantai tribun ditentukan 

berdasarkan sistem zonifikasi dan 

pembagian kelas-kelas tribun pada stadion. 

Untuk zonifikasi telah ditentukan sebagai 

berikut. (berdasarkan subbab IV.2.3). 

LT. 3 
LT. 2 
LT. 1 

Gambar 4.24. Pembagian berdasarkan zonifikasi
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Penentuan berdasarkan pembagian kelas dibagi antara kelas VVIP dan VIP 

direncanakan di lantai 1 dan 2, lantai 3 sebagai transisi antara kelas VIP dan NON VIP. 

NON VIP menempati lantai 4, sehingga rencana lantai yang digunakan adalah 4 lantai. 

 
 

LT. 4  

LT. 1 
LT. 2 
LT. 3  

 
 

Gambar 4.25. Penentuan lantai berdasarkan pembagian kelas  
 
 
 
 

 
 

 

 Gambar 4.26. Hasil pembentukan tampilan 
bangunan  

 

 
IV.4.3 Proses Penentuan Sistem Struktur 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Beban yang harus didukung 

b. Kondisi tanah 

c. Bentuk dan dimensi vertikal bangunan 

d. Karakter bangunan dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar 

2. Analisa  

a. Struktur pondasi 

- Foot plat 

Mendukung untuk bangunan berlantai banyak, cocok untuk jenis tanah yang 

kerasnya tidak terlalu dalam, tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. 

- Sumuran 

Mendukung bangunan berlantai banyak, dapat digunakan pada berbagai 

jenis tanah, dimensi yang besar dan banyak membuang tanah galian. 
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- Tiang Pancang 

Mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk tanah yang kerasnya 

cukup dalam, penggalian tanah untuk pondasi cukup dalam. 

b. Struktur badan 

- Struktur rangka 

Struktur cukup ringan, fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan bukaan, 

mampu menahan gempa dan getaran, bentangan cukup luas. 

- Struktur bidang 

Struktur kaku, kurang fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan 

bukaan, bentangan terbatas. 

c. Struktur Atap 

- Struktur rangka baja 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

- Struktur kabel 

Dapat menahan atap dengan bentangan besar. 

- Struktur beton bertulang 

Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas 

- Struktur rangka kayu 

Bentangan relatif kecil dan variasi bentuk terbatas. 

3. Hasil Analisa 

a. Struktur pondasi :Menggunakan struktur pondasi Tiang pancang 

b. Struktur badan :Menggunakan Struktur rangka 

c.   Struktur Atap        :Menggunakan kombinasi struktur rangka baja, struktur kabel 

dan struktur beton bertulang 

 

Modul Struktur 
Desain Stadion Olahraga Depok tetap mempertahankan bentuk elips yang mengelilingi 

lapangan sepak bola. Oleh karena itu, dimensi elips mengikuti dimensi lapangan. 

Apabila jarak pandang nyaman penonton terdekat adalah antara 10-25 m. dengan 

demikian  diperoleh dimensi elips bagian dalam adalah antara 100-115 m. 

Bangunan berbentuk elips maka modul struktur terbagi menjadi dua yaitu modul untuk 

bentuk persegi dan modul struktur untuk bentuk lengkung, untuk bentuk persegi 

direncanakan berdimensi 50x80 m, maka penggunaan grid yang menyesuaikan 
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dengan dimensi adalah 8,0x10,0 m, sedangkan pada bentuk bangunan lengkung 

(setengah lingkaran) akan memiliki jari-jari sebesar 50-90 m, dengan 

mempertimbangkan kemudahan pembagian dan pengukuran derajat grid radial, maka 

digunakan derajat grid yang merupakan kelipatan sudut-sudut istimewa yaitu 0,5x15o 

yaitu 7,5o,dan tercipta grid radial dengan jarak terpendek 7,5 m serta grid terjauh 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.27. Penentuan Modul Struktur Stadion Olahraga Depok 

 

 

 

Struktur rangka baja dengan bentuk melengkung mengikuti 
bentuk tribun dapat mencapai bentangan yang lebar 
sehingga tidak memerlukan kolom-kolom penopang pada 
area tribun yang mengganggu pandangan penonton saat 
menyaksikan pertandingan 

 

 

Struktur arc pipe truss yang 
menopang atap stadion 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Struktur tiang pancang 
dengan pertimbangan 
ketinggian stadion 
yang cukup tinggi dan 
menahan beban hidup 
yang besar pula 

Ditopang oleh kolom 
baja 

Arc pipe truss 

Struktur kolom dan balok yang 
menopang tribun penonton 

 
 
 
 
 

Gambar 4.28. Penentuan Sistem Struktur Stadion Olahraga Depok  
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IV.4.4 Hasil Pengembangan Bentuk Bangunan berdasarkan Penentuan Tampilan 
dan Sistem Struktur Bangunan. 
 Struktur Shell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja ikat lengkung (arc pipe-
truss) sebagai penopang  atap 
tribun 

Pondasi Struktur tiang pancang pada  
Sub-struktur stadion. 

Penempatan modul PV pada 
atap dan dinding stadion ( PV 
vertikal dan PV horizontal) 

 
Gambar 4.29. Hasil Pengembangan Bentuk Bangunan 

 
 
IV.5    PROSES PENENTUAN SISTEM UTILITAS 
IV.5.1 Proses Penentuan Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 

a. Dasar Pertimbangan 

Sistem sanitasi dan pembuangan sampah yang tidak merusak lingkungan pada 

saat pengoperasian maupun pembuangan.  

b. Analisa 

 Air bersih  

o Potable water (dapat diminum), menggunakan air bersih yang berasal dari air 

sumur yang ditampung pada bak penampungan dan didistribusikan melalui 

pipa-pipa saluran. Menggunakan sistem down feed distribution, air dari 

sumur disalurkan menuju tangki yang berada di atas (roof tank) melewati 

water treatment dengan menggunakan pompa, kemudian disalurkan menuju 
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ruang-ruang yang memerlukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. 

Penyalaan pompa air menggunakan saklar otomatis yang menyala apabila 

air pada roof tank mencapai batas minimal dan mati apabila air mencapai 

batas maksimal.  

 
 

o non potable water, air yang diperoleh dari pengolahan air kotor yang berasal 

dari kamar mandi dan kafetaria/pantry. Digunakan untuk kebutuhan jaringan 

pengaman kebakaran (sprinkler dan hidrant) dan penyiraman lapangan 

rumput.  

 Air kotor 

Air kotor merupakan air yang berasal dari area servis kafetaria /  pantry & dan 

toilet. Air kotor dari WC langsung dialirkan ke sumur peresapan sedangkan air 

kotor dari cafetaria/pantry diolah kembali menjadi non-potable water untuk 

digunakan pada pemadam kebakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diolah, 
digunakan 

kembali dan 
didistribusi ke 

keperluan 
potable water 

Unit pengolah

Sumur 
Peresapan 

Air kotor dari toilet disalurkan 
ke unit pembuangan Air dari km. mandi , dapur disalurkan ke 

unit pengolah untuk digunakan kembali 

Gambar 4.30. Analisis jaringan utilitas pada stadion 

 Air hujan 

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran terbuka maupun tertutup yang 

kemudian dialirkan ke unit pengolah non-potable water. Untuk membantu 

penyerapan ke dalam tanah selain menggunakan lapangan rumput di sekitar 

bangunan, jalan-jalan yang ada dibuat dengan menggunakan bahan grass block. 
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 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah yang masih bisa 

didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang.. Ini bertujuan untuk 

menghindari pembuangan sampah yang dapat merusak lingkungan dengan cara 

memisahkannya dan ditempatkan secara terpisah dari sampah-sampah lain 

yang memungkinkan bisa ditangani lebih lanjut sebelum dibuang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampah yang tidak dapat didaur 
ulang namun tidak berbahaya 
bagi lingkungan (sampah sisa 
makanan dari cafetaria) 

Pengolahan 
sampah 

Dibuang ke TPA 

Proses 
daur 
ulang 

Sampah yang membutuhkan 
penanganan lebih lanjut 
(kaleng, sisa zat kimia) 

Sampah yang bisa 
didaur ulang (plastik, 
kertas) 

Gambar 4.31. Analisis pengelolaan sampah pada stadion 

c. Hasil analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa 

Air sumur 

Penyirama
n 

lapangan 

Jaringan 
pengaman 

Gambar 4.32. Skema Jaringan Air Bersih

Non 
potable 

water tank

Water 

Potable 
roof 

Non 
Potable 

roof 

Distribusi 
: KM/WC

Air bekas 
diolah 
kembali 
untuk 
keperluan 
non 
potable 
water 

Air 

Water 
fountai

Pompa 
Ground 

Water 
treatme
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IV.5.2 Analisa Mekanikal Elektrikal 
a. Dasar Pertimbangan 

Sistem mekanikal & elektrikal bangunan dengan penggunaan sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui.  

b. Analisa  

 Sistem Elektrikal 

a. Dasar pertimbangan 

 Infrastruktur yang telah memadai. 
 Kemudahan perawatan dan distribusi 

b. Analisa :  

Sistem kelistrikan yang digunakan adalah menggunakan PLN sebagai sumber 

dan penggunaan Energi dari PV Modul sebagai tenaga cadangan.  

 

 

 

 

 

 

 

Pencahayaan alami, 
menggunakan 

cahaya matahari 

Pencahayaan artifisial 

Sinar 
matahari 

- PLN  
Gambar 4.33. Skema Sistem Pencahayaan

 
.. EMD (Electric Main Distribution), pusat penistribusian aliran listrik 

- Skema Pendistribusian 

 
 

 

 

 

 

Converter PV Modul 
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Sumber energi yang digunakan adalah sistem konstruksi hemat energi yaitu 

memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama pengganti energi 

listrik dengan teknologi modern PV. 

 

 
 
 

 

 

 

Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
matahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter 

Konverter 
mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

Titik-titik penggunaan listrik di stadion 

photovoltaic 

c. Hasil analisa  

 Penggunaan Listrik sebagai sumber tenaga utama menjamin supply energi 

ke titik-titik pendistribusian di stadion yang stabil dan kontinu.  

 Jaringan Telekomunikasi 

o Intern 

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch Exchange), melayani 

komunikasi eksternal dan menghubungkan komunikasi dengan internet, pers 

dan telekomunikasi visual (layar TV pada stadion) melalui operator. 

o Ekstern 

Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar, menggunakan 

telepon dan fax. 

 Jaringan Pengaman Kebakaran 

Sistem pengaman bahaya kebakaran yang dipakai adalah : 

o Fire Alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. 

Digunakan secara otomatis maupun manual. 

o Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan dengan 

selang. 

o Springkler Gas 

Digunakan untuk menanggulangi kebakaran pada ruang-ruang yang 

memakai peralatan elektronik dan buku-buku perpustakaan. 
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o Springkler Air 

Digunakan pada resiko kebakaran kecil untuk ruangan yang tidak 

menggunakan peralatan elektronik. 

o Fire Extinguiser 

Merupakan tabung karbondioksida portable untuk memadamkan api secara 

manual oleh manusia. Ditempatkan pada daerah-daerah strategis agar 

mudah dijangkau dan dikenali serta ruangan-ruangan yang memiliki resiko 

kebakaran tinggi. 

 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan adalah sistem faraday, 

dengan prinsip kerja tiang yang dipasang pada rangka atap arc pipe trusses 

stadion dan dihubungkan dengan kawat menuju ground. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penangkal petir adalah : 

o Tiang penangkal diletakkan di bagian-bagian teritinggi bangunan  

o Seluruh bidang atas bangunan arus dapat terlindungi  

Penangkal petir menggunakan bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik 

ke dalam ground. 
 

Gambar 4.33. Tiang Penangkal Petir pada rangka atap stadion. 

47 
 

IV - 

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



Bab V 
Konsep 

Perencanaan dan Perancangan 
Stadion Olahraga Depok  

Stadion Olahraga di Depok dengan 
Penekanan Arsitektur High-Tech 

BAB  V 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STADION 

OLAHRAGA DEPOK 
 

V.1.  KONSEP PERUANGAN 
V.1.1. Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap kegiatan yang terjadi di Stadion 

Olahraga, maka ruang-ruang yang diperlukan beserta luasan ruang adalah : 
    •) Kelompok Ruang Pelayanan 

     Tabel 5.1  Besaran ruang kelompok pelayanan 

Ruang Luas Ideal 
(m2) 

Tribun  24288 
Loket Pembelian 59,15 
Loket Pemesanan 19,76 
R. Cek Karcis 43,06 
Hall Penerimaan 2457 
R. Tunggu 84,5 
R. Transit 59,8 
R. Ganti 51,48 
Loker Pemain 20,12 
Loker Wasit 5,2 
R. Briefing Wasit 5,98 
R. Briefing Pemain 51,48 
Lapangan 15104,000 
R.Pertemuan 325 
R. Pers / Liputan 35,68 

  

 •)  Kelompok ruang pengelolaan dan pelayanan 

  Tabel 5.2. Besaran ruang kelompok Pengelola Stadion Utama 

 Ruang Luas Ideal 
(m2) 

R. Ka. Stadion 32,5 
R. Waka. Stadion 11,7 
R. Rapat 87,75 
R. Tamu 32,5 
R. Sekretaris 7,15 
R.Bendahara 7,15 
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•)  Kelompok Ruang Pelaksana Harian Stadion Utama 

 Tabel 5.3. Besaran ruang kelompok pelaksana harian stadion utama 

Ruang Luas Ideal (m2) 

R. Direktur 41,6 
R. Wakil Direktur 20,8 
R. Sekretaris 14,3 
R. Bendahara  
R. TU 42,75 

R. Personalia 20,8 
R. Sarana Prasarana 11,7 
Bagian Gudang 11,7 
Bagian Keamanan 146,25 
Bagian Loket 20,8 
Dapur Pengelola 15,6 
R. Accounting 
-R. Account. Manager 
-R. Finance Manager 
-R. Staff 

 
 
 

106,6 
R. Arsip 10,36 

 

•)  Kelompok Ruang Servis 

Tabel 5.4. Besaran Ruang Kelompok servis 

Ruang Luas Ideal 
(m2) 

Musholla 39 
R. Informasi 11,054 
Lavatory 77,87 
Wartel / telp.umum 14,04 
R. Istirahat 11,7 
Kafetaria 65,49 
Gudang 31,2 
R. Cleaning Service 26 
R. Kesehatan 72,54 
R. ATM 13 
R. mekanik 40 
R. Elektrikal 40 
R. AC / AHU 24 
R. Telepohone 
Switchboard 24 

R. Sampah 15 
R. Reservoir 15 
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  •)  Kelompok Kegiatan penunjang 

   Tabel 5.5. Besaran ruang kelompok kegiatan penunjang 

Ruang Luas Ideal 
(m2) 

Plaza 70,2 
R. Serbaguna 89,7 
Outlet 163,8 
R. Pertemuan 65 
Lobby 117 
R. Bilyard 456,092 

 
  •)  Kelompok Parkir 

   Tabel 5.6. Besaran luasan kelompok Parkir 
Ruang Luas Ideal 

(m2) 

Parkir pengunjung 45967,5 
Parkir pengelola 159 
Parkir official 196,2 
Parkir Pemain 458,4 
Parkir staff / karyawan 483,6 

   

•) Rekapitulasi kebutuhan Ruang Stadion Olah Raga Depok 

   Tabel 5.7. Rekapitulasi kebutuhan ruang stadion 

Kelompok Ruang Luas Kelompok Ruang 
Kelompok Ruang Pelayanan 42610,21

Pengelola Stadion Utama 178,75Kelompok ruang pengelola 
dan perkantoran Pelaksana Harian 463,26
Kelompok Ruang Servis 619,894
Kelompok kegiatan penunjang 961,792

Jumlah 44833,906
Kebutuhan total ruang = 44833,906 m2

Kebutuhan Total Parkir = 47264,7 m2

Jadi kebutuhan total site adalah 44833,906 + 47264,7 = 92098,606 m2
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V.1.3  Pola Hubungan Ruang 
a) Organisasi Dan Hubungan Ruang Mikro 
Kelompok ruang Pelayanan 

 1 Hall Penerima 
2 R. Loket Pemesanan 
3 R. Loket Pembelian 
4 R. Cek Karcis 
5 Tribun 
6 R. Tunggu 
7 R. Transit 
8 Lapangan Sepak bola 
9 R. Loker Pemain 
10 R. Loker Wasit 
11 R. Briefing Pemain 
12 R. Briefing wasit 
13 R.Pers / liputan 
14 R. Pertemuan 
15 R. Ganti 

 
Pola Hubungan Ruang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelompok ruang Pengelola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3

4

5

6

7 

8

911 

12 10

15

14 13 

Pola Hubungan Ruang 

16 

17 18 

19 

20 21 

22

23

24

25

26
27

2

R. Ka. Stadion
R. Waka. Stadion
R. Rapat 

16 Ketua 
Wakil 
Ketua 

R. Tamu 
R. Sekretaris17 Sekretaris 
R.Tata Usaha
R. Bendahara18 Bendahara 
R. Tata Usaha
R. Direktur
R. Wakil Direktur
R. Tamu 

19 Direktur 
Wakil 
Direktur 

R. Rapat 
R. Sekretaris20 Sekretaris 
R. Tata Usaha
R. Bendahara21 Bendahara 
R. Tata Usaha

22 Bag. Gdg. R. Ka. Gudang
23 Dapur Dapur pengelola

R. Loket 
R. Pemesanan

24 Loket 

R. Bagian Karcis
25 Security R. Keamanan 

R. Account. Manager 
R. Finance Manager 

26 Account. 

R. Staff 

27 Arsip R. Arsip 
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  Kelompok Ruang Servis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kelompok Ruang Penunjang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kelompok Parkir 

 
 
 
 

 
 
 
b) Organisasi Dan Hubungan Ruang Makro 

 
 
 
 
 

 

 

28 Mushola 
29 R. Informasi 
30 Lavatory 
31 R. Kesehatan 
32 R. Istirahat 
33 Kafetaria 
34 Gudang 
35 R. Cleaning Service 
36 Warnet/ Wartel 
37 R. ATM 
38 R. Mekanikal Elektrikal 
39 R. Utilitas 

40 Plaza 
41 R. Serbaguna 
42 R. Pertemuan 
43 Lobby 
44 Outlet 
45 R. Bilyard 

46 Parkir Pengunjung 
47 Parkir Pengelola 
48 Parkir Official , pemain 

1 Kelompok Pelayanan 
2 Kelompok Pengelola 
3 Kelompok Ruang Servis
4 Kelompok Ruang Penunjang
5 Kelompok Parkir 1

2 

3
4 

5

46 47 48

Pola Hubungan Ruang Makro 

Pola Hubungan Fasilitas Parkir 

41

40

42

43

44 45

Pola Hubungan Ruang

28 

29 

30 31

32 33

34
35

36 37
38

39

Pola Hubungan Ruang 
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V.2    KONSEP MAKRO  
V.2.1  Lokasi Tapak 

u

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gbr 5.1 lokasi akhir yang akan digunakan sebagai site Stadion Depok berdasarkan 
daya dukung dan kesesuaian terhadap kawasan dalam wacana High-Tech.  

 
 
 
Bobot penilaian keseluruhan adalah sebagai berikut : 

 Tabel 5.8. Bobot penilaian Lokasi. Sumber : Analisa, 2005. 
Kriteria Bobot 

penilaian 
Lokasi 1 

(BWK Bojongsari) 
Lokasi 2 

(BWK Mekarjaya) 
Lokasi 3 

(BWK Sukatani) 
Kesesuaian dengan 
RTRW Kota Depok 
2000-2010 

30 % Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

Sesuai dengan 
RTRW kota Depok 

Kondisi peruntukan 
lahan 

20 % Merupakan lahan 
lapangan gof yang 
terletak di antara 
zona pemukiman. 

lahan kosong yang 
terletak antara 
zona pemukiman 
dan industri. 

Merupakan lahan 
kosong yang terle-
tak di antara zona 
dan industri. 

Potensi lokasi 20 % Bangunan kurang 
terekspos maksimal 
dari Jl. Abdul 
Wahab), karena 
terhalang daerah 
permukiman  

Bangunan tereks-
pos maksimal dari 
tiga arah, terutama 
arah timur dan 
selatan. Juga di-
kelilingi jalan utama 

Bangunan tereks-
pos maksimal dari 
segala arah,. Ke-
beradaanya juga 
dikelilingi oleh jalan 
utama. 

Aksesibilitas 10 % Pencapaian 
mudah, angkutan 
kota banyak, Site 
dikelilingi oleh 
banyak jalan. 

Akses mudah, ang-
kutan kota banyak. 
Perlu perencanaan 
jalan sebagai alter-
natif aksesibilitas. 

Pencapaian sangat 
mudah, angkutan 
kota banyak. Site 
dikelilingi oleh 
banyak jalan. 

Jaringan utilitas 10 % Lengkap Lengkap Lengkap 
Keberadaan 
terhadap pelayanan 
lingkungan 

10 % Dekat dengan 
daerah permukim-
an dan pertokoan. 

Dekat dengan 
daerah industri dan 
permukiman. 

Dikelilingi oleh  
zona industri. 
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Berdasarkan penilaian di atas, ditentukan : 

Lokasi 2 (BWK Mekarjaya) memiliki nilai Kesesuaian RTRW (30), peruntukan lahan (20), 

potensi lokasi (20), utilitas (10), kontekstualitas (10) = 90 %. 

 
V.2.2 Site Terpilih 
 
 585 m 
 
 
 

445 m  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Site terpilih mempunyai luas kurang lebih 260.325 m². 

b. Batas site: 

Utara  : Kompleks Pemancar RRI 

Timur  : PT Ponco, PT Arco dan pemukiman 

Selatan  : RS Sentra Medika 

Barat  : Kompleks Pemancar RRI 

Garis sepadan bangunan (GSB) dengan Jalan Raya Bogor adalah 12 m, 

sedangkan jalan lingkungan di sisi timur adalah 10 m. 
 

V.2.3 Konsep Sistem Zonifikasi 

P U B L I K

P U B L I K

T R A N S I S I

P R I V A T

1. Sistem zonifikasi vertikal 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5.2. Zonifikasi 
Sumber : Analisis 
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Dalam sistem zonifikasi bangunan secara vertikal dihasilkan penzoningan vertikal 

dengan tribun sebagai zona publik, dan kegiatan pertunjukan, sedangkan bagian 

atas zonifikasi sebagai zona tenang untuk kegiatan teknis dan administrasi. 

Sistem sirkulasi vertikal dalam perencanaan bangunan Stadion Olahraga di Depok 

menggunakan: 

1) Ramp, bidang miring sebagai alternatif alat sirkulasi penggunaan bangunan 

yang mengalami gangguan mobilitas atau memang tidak memungkinkan 

menggunakan tangga sebagai alat sirkulasi.  

2) Lift / elevator, digunakan sebagai alat penunjang sirkulasi bangunan berlantai 

tiga atau lebih diutamakan untuk pengunjung Stadion Olahraga Depok yang 

mengalami gangguan mobilitas, orang tua, dan ibu hamil.  

 
Asumsi perhitungan kebutuhan lift dan ramp (Neufert,:178-82). 

Kebutuhan lift hanya diperhitungkan untuk pengguna 

bangunan yang memiliki cacat tubuh (asumsi 2 % : 0,02 X 391 

orang = 7,82 ~ 8 orang ; termasuk pengunjung/tamu) 

Ukuran lift 

HSK

HSG

UKURAN KABIN : 

 Panjang (pintu) 1,3 m ; Lebar 1,7 m ; Tinggi 2,2 m. 

UKURAN TEROWONGAN : 

Panjang 1,9 m ; Lebar  1,8 m ; Tinggi 3,2 m ; 

HSK min 1,4 m ; HSG min 1,4 m. 

 
Ramp disediakan pada seluruh ruangan pada bagian yang memiliki perbedaan 
ketinggian lantai maupun pada lorong tangga darurat.  

 

 

 

 
Ukuran ramp 

 

2. Sistem zonifikasi horisontal 

Merupakan zoning kawasan yang berkaitan dengan kondisi eksisting kawasan 

sekitarnya serta berkaitan dengan sirkulasi bangunan dengan kawasan sekitarnya. 

Dalam penzoningan ini potensi dan keadaan kawasan sangat berpengaruh 

terhadap hasil penzoningan, dan penzoningan ini dibagi dalam tiga cara : 
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 Zona yang berkaitan langsung dengan kegiatan publik dan bersifat terbuka 

bagi kawasan. 

 Zona yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan umum dan kawasan. 

 Zona privat kawasan yang merupakan sifat tertutup. 
 

V.2.4  Konsep Orientasi bangunan berdasar ME dan SE  
Jl. Raya Jakarta - Bogor : 

 Lebar jalan 20 m 

 Arus lalu lintas dua arah 

 Sirkulasi kendaraan  ramai 

Jl. Lingkungan RRI : 
 Lebar jalan 10 m 

 Arus lalu lintas satu arah 

 Sirkulasi kendaraan tidak terlalu ramai 

 

Kriteria ME dan SE : 

1. Mudah dicapai untuk berbagai kendaraan dan pejalan kaki 

2. Tdak akan menyebabkan crowding 

3. Aman untuk dilalui pejalan kaki dan kendaraan 

 

 

 

 

ME : Pada Jl. Raya Jakarta-Bogor 

SE :  Pada Jl. Lingkungan RRI 
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V.3. KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STADION OLAHRAGA DEPOK 

DENGAN PENEKANAN HIGH-TECH ARCHITECTURE. 

V.3.1. Konsep Pencahayaan 
Sistem pencahayaan yang digunakan adalah : 

a) Sistem Pencahayaan Alami.  
 

Solar Control Grille

Kulit lapisan dengan Camtilever Louvre 

Struktur Rangka 

 

 

 

 

 

 
Beton

 
Gbr 5.3.Skema pemanfaatan pencahayaan alami 
dalam arsitektur High-tech   

 

Contoh penggunaan sistem pencahayaan alami dalam lingkup High-Tech secara 

teknis adalah: 

a.Memasukkan cahaya matahari secara optimal dan mencegah penyinaran 

matahari secara langsung, yaitu dengan penggunaan sun screen. Pemakaian 

Sun Screen yang berfungsi sebagai penghalang sinar langsung dari matahari 

yang panas menyengat dan didasarkan terhadap pertimbangan : 

- Kenyamanan ruang 

- Efisiensi biaya operasional. 

 

 

 

 

b.Penggunaan sky light pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan untuk 

memberi bukaan pada tembok. 
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b) Sistem Pencahayaan Buatan.  
Menggunakan lampu-lampu sebagai pengganti cahaya matahari, contoh jenis dari 

lampu berdasarkan fungsi kegiatan atau ruang adalah sebagai berikut: 

- Lampu spot (merkuri) 

Digunakan pada lapangan sepak bola dan arena atletik yang membutuhkan 

penerangan extra kuat terutama pada malam hari. 

Terdiri dari : 

 Fresnel spotlight (100 – 10 KW) 

 Ellipsoidal spotlight (500 W, 750 W, 2 KW) 

- Fluorisensi 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan tinggi, yaitu 

dengan penggunaan fluorisensi jenis jenis daylight dengan berbagai kuat 

penerangan sesuai dengan kebutuhan. 

- Lampu TL dan lampu pijar 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membuthkan penerangan sedang/kecil, misalnya 

ruang pengelola, Ruang ganti pemain, lavatory. 

- Follow spats 

Lampu ini digunakan untuk obyek yang bergerak seperti pemain sepakbola, atlet 

olah raga atletik, penyanyi konser dan lain-lain. 
 

V.3.2. Konsep Sumber Energi dalam High-Tech 
Sumber energi yang sesuai dengan High-Tech  Architecture adalah sistem 

konstruksi hemat energi yaitu memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi 

utama pengganti energi listrik dengan teknologi modern PV. 

Energi photovoltaic adalah pengubahan (konversi) sinar matahari menjadi listrik 

melalui suatu sel photovoltaic (PV), umumnya disebut sel surya (solar cell). Sebuah 

sel surya merupakan peralatan nonmekanis biasanya dibuat dari paduan silikon. 

 

Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
matahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter 

 
 
 Titik-titik penggunaan listrik di stadion Konverter 

mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

photovoltaic 
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Rencana Kebutuhan Energi Stadion Olahraga Depok 

- Pencahayaan dan peralatan 
Tabel 5.9. Kebutuhan energi Stadion Olahraga Depok.  
Sumber : Analisa, 2005.  

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan  3218,21 Lighting : 21,5 

Equipment : 5,3  
69191,51 W 
17056,513 W 

Fasilitas Pengelola 642,01 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

13803,21 W 
3402,653 W 

Fasilitas Servis  619,894 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

5393,08 w 
1983,66 w 

Fasilitas Parkir 47.264,7 Lighting : 1.8 85076 w 

Lapangan sepak bola & 
atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w  

Tribun 24.288 Lighting : 18.7 454185,6 w 

Total   1133420,226 w 

 
V.3.3. Konsep Orientasi dalam kajian High-Tech 
Penyesuaian Terhadap Lingkungan 

Orang tidak hanya melihat lingkungan fisik bangunan dan bereaksi terhadap apa 

yang mereka lihat, tetapi mereka  juga memiliki citra-citra ingatan dari lingkungan di mana 

bangunan itu berada.13

Berdasarkan hal tersebut, maka Stadion Olahraga Depok sebagai wadah berskala 

internasional haruslah dapat menampilkan ekspresi bentuk dan lokasi yang sifatnya 

dominan dari ungkapan fisik lingkungannya namun selaras, juga memiliki citra-citra 

ingatan dari lingkungan di mana Stadion Olahraga Depok berada. 

 
VIEW DAN ORIENTASI   

 

 

 

 

Communal Heart 

 
JALAN MASUK MENUJU PUSAT KOMUNAL 

 

 

                                                 

Gambar 5.4 Sketsa aplikasi orientasi menurut 
kajian high-tech pada tapak..  

13 James C. Snyder dan Anthony J. Catanese, Pengantar Arsitektur, Erlangga, Jakarta,1984, hal.98 
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Untuk menampilkan suatu sifat dominan dari ungkapan massa Stadion Olahraga 

Depok ini, dapat dicapai melalui 3 langkah, yaitu : 

-Dominan Bentuk 

Akan dicapai dengan bentuk-bentuk yang menonjol, dinamik dan penggunaan 

bidang/garis diagonal serta bentuk-bentuk modifikasi agar lebih berkesan 

interest. Hal tersebut dikaitkan juga dengan pencerminan teknologi canggih. 

 
Bentuk menonjol bangunan 
disertai garis pada bidang  

 

 

 

 
Gambar 5.5. Dominan Bentuk dicapai dengan bentuk menonjol dan garis pada bidang  

 

-Dominan Warna 

Penggunaan warna yang spesifik dan yang sesuai dengan karakter bangunan 

akan sangat mendukung dominasi di lingkungannya. 

Warna yang sesuai dengan karakter tersebut adalah: 

- Warna primer (merah,kuning,biru) 

- Warna metallic ( silver,bronze,dan warna metallic lainnya) 

- warna lain yang mendukung (putih dan hitam) 

dari ketiga kategori warna tersebut dapat dikombinasikan  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.6. Dominan Warna disesuaikan  
dengan karakter lingkungan 
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-Dominan Ukuran Skala 

Dominasi ukuran dapat diwujudkan melalui ukuran bangunan secara vertikal 

maupun horisontal. 

 

 

 

 
Gambar 5.7. Dominan Skala diwujudkan melalui ukuran bangunan 
secara vertikal dan horisontal

 

 

V.4. KONSEP TAMPILAN BANGUNAN 
V.4.1 Konsep Bentuk Dasar 
1. Konsep Bentuk Dasar dan Gubahan Massa 

Bentuk Massa dasar stadion direncanakan dengan pertimbangan terhadap bentuk-

bentuk massa stadion. 

  Bentuk elips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk elips mengikuti bentuk lapangan sepakbola yang berbentuk persegi panjang 

sehingga tidak ada penonton yang mempunyai jarak pandang terlalu jauh. Sehingga 

Stadion Olahraga Depok akan berbentuk elips. 

 

Gambar 5.8. Bentuk terpilih elips sebagai bentuk dasar stadion 
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V.4.2 Konsep Tampilan Bangunan 
1. Tampilan  Bangunan 

Bentuk atap yang lengkung menghindari arah sinar matahari yang tegak lurus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atap stadion yang dimanfaatkan sebagai penempatan Photovoltaic yang 

dimanfaatkan sebagai sumber energi alami yaitu sinar matahari. 

Proses pembentukan tampilan bangunan stadion 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.9. Penggunaan Cantilever Louvers 

Bentuk elips dasar 

LT. 1 

LT. 3 
LT. 2 

LT. 4 

                               

 

Gbr. 5.10.Hasil pembentukan tampilan tribun 
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V.4.3 Konsep Sistem Struktur 
1. Dasar Pertimbangan 

a. Beban yang harus didukung  

b. Kondisi tanah 

c. Bentuk dan dimensi vertikal bangunan 

d. Karakter bangunan dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar 

2. Hasil Analisa 

a. Struktur pondasi 

Menggunakan struktur pondasi Tiang pancang 

b. Struktur badan 

Menggunakan Struktur rangka 

c. Struktur Atap 

Menggunakan kombinasi struktur rangka baja, kabel dan beton bertulang 

Modul Struktur 
Bangunan berbentuk elips maka modul struktur terbagi menjadi dua yaitu modul untuk 

bentuk persegi dan modul struktur untuk bentuk lengkung, untuk bentuk persegi  

penggunaan grid yang menyesuaikan dengan dimensi adalah 8,0x10,0 m, pada 

bentuk bangunan lengkung (setengah lingkaran digunakan derajat grid yang 

merupakan kelipatan dari sudut-sudut istimewa yaitu 0,5x15o yaitu 7,5o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.11. Konsep modul Struktur Stadion Olahraga Depok 
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Struktur rangka baja dengan bentuk melengkung mengikuti 
bentuk tribun dapat mencapai bentangan yang lebar 
sehingga tidak memerlukan kolom-kolom penopang pada 
area tribun yang mengganggu pandangan penonton saat 
menyaksikan pertandingan 

Struktur arc pipe truss yang 
menopang atap stadion 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Struktur tiang pancang 
dengan pertimbangan 
ketinggian stadion 
yang cukup tinggi dan 
menahan beban hidup 
yang besar pula 

Ditopang oleh kolom 
baja 

Arc pipe truss 
Struktur kolom dan balok yang 
menopang tribun penonton

 
 
 Gambar 5.12. Konsep Sistem Struktur Stadion Olahraga Depok 
 
V.4.4 Hasil Pengembangan Bentuk Bangunan berdasarkan Penentuan Tampilan 
dan Sistem Struktur Bangunan. 
 Struktur Shell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja ikat lengkung (arc pipe-
truss) sebagai penopang  atap 
tribun 

Pondasi Struktur tiang pancang pada  
Sub-struktur stadion. 

Penempatan modul PV pada 
atap dan dinding stadion ( PV 
vertikal dan PV horizontal) 

 Gambar 5.13. Hasil Pengembangan Bentuk Bangunan 
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V.5    KONSEP SISTEM UTILITAS 
V.5.1 Konsep Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 

a. Dasar Pertimbangan 

Sistem sanitasi dan pembuangan sampah yang tidak merusak lingkungan pada 

saat pengoperasian maupun pembuangan.  

b. Analisa 

 Air bersih  

o Potable water, menggunakan air bersih yang berasal dari air sumur yang 

ditampung pada bak penampungan dan didistribusikan melalui pipa-pipa 

saluran. Menggunakan sistem down feed distribution. Penyalaan pompa air 

menggunakan saklar otomatis yang menyala apabila air pada roof tank 

mencapai batas minimal dan mati apabila air mencapai batas maksimal.  

 
o non potable water, air yang diperoleh dari pengolahan air kotor yang berasal 

dari kamar mandi dan kafetaria/pantry. Digunakan untuk kebutuhan jaringan 

pengaman kebakaran  dan penyiraman lapangan rumput.  

 Air kotor 

Air kotor merupakan air yang berasal dari area servis kafetaria /  pantry & dan 

toilet. Air kotor dari WC langsung dialirkan ke sumur peresapan sedangkan air 

kotor dari cafetaria/pantry diolah kembali menjadi non-potable water untuk 

digunakan pada pemadam kebakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diolah, 
digunakan 

kembali dan 
didistribusi ke 

keperluan 
potable water 

Unit pengolah

Sumur 
Peresapan 

Air kotor dari toilet disalurkan 
ke unit pembuangan Air dari km. mandi , dapur disalurkan ke 

unit pengolah untuk digunakan kembali 

Gambar 5.14. Konsep jaringan utilitas pada stadion 
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 Air hujan 

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran terbuka maupun tertutup yang 

kemudian dialirkan ke unit pengolah non-potable water. Untuk membantu 

penyerapan ke dalam tanah selain menggunakan lapangan rumput di sekitar 

bangunan, jalan-jalan yang ada dibuat dengan menggunakan bahan grass block. 

 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah yang masih bisa 

didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampah yang membutuhkan 
penanganan lebih lanjut 
(kaleng, sisa zat kimia) 

Sampah yang tidak dapat didaur 
ulang namun tidak berbahaya 
bagi lingkungan (sampah sisa 
makanan dari cafetaria) 

Sampah yang bisa 
didaur ulang (plastik, 
kertas) 

Pengolahan 
sampah 

Proses 
daur 
ulang Dibuang ke TPA 

Gambar 5.15. Konsep pengelolaan sampah pada stadion 

c. Hasil analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jaringan Air Bersih

Pompa 

Air sumur 

Penyirama
n 

lapangan 
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pengaman 

Non 
potable 

water tank

Water 

Potable 
roof 

Non 
Potable 

roof 

Distribusi 
: KM/WC

Air bekas 
diolah 
kembali 
untuk 
keperluan
non 
potable 
water 

 

Air 

Water 
fountai

Pompa 
Ground 

Water 
treatme

Gambar 5.16. Skema Jaringan Air Bersih
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V.5.2 Konsep Mekanikal Elektrikal 
Sistem kelistrikan yang digunakan adalah menggunakan PLN sebagai sumber dan 

penggunaan Genset sebagai tenaga cadangan.  

 

 

 

 

 

Pencahayaan alami, 
menggunakan 

cahaya matahari 

Pencahayaan artifisial 

Sinar 
matahari 

Gambar 5.17. Sistem Pencahayaan 

- PLN  

 
.. EMD (Electrical Main Distribution), pusat pendistribusian aliran listrik. 

- Skema Pendistribusian 

 

Converter PV Modul 

 

 

 

 

Sumber energi yang digunakan adalah sistem konstruksi hemat energi yaitu 

memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama pengganti energi 

listrik dengan teknologi modern PV. 

 
Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
matahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter 

 
 
 

Konverter 
mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

Titik-titik penggunaan listrik di stadion 

photovoltaic 
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Hasil analisis 
 Penggunaan Listrik sebagai sumber tenaga utama menjamin supply energi 

ke titik-titik pendistribusian di stadion yang stabil dan kontinu.  

 Jaringan Telekomunikasi 

o Intern 

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch Exchange), melayani 

komunikasi eksternal dan menghubungkan komunikasi dengan internet, pers 

dan telekomunikasi visual (layar TV pada stadion) melalui operator. 

o Ekstern 

Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar, menggunakan 

telepon dan fax. 

 Jaringan Pengaman Kebakaran 

Sistem pengaman bahaya kebakaran yang dipakai adalah : 

o Fire Alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. 

Digunakan secara otomatis maupun manual. 

o Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan dengan 

selang. 

o Springkler Gas 

Digunakan untuk menanggulangi kebakaran pada ruang-ruang yang 

memakai peralatan elektronik dan buku-buku perpustakaan. 

o Springkler Air 

Digunakan pada resiko kebakaran kecil untuk ruangan yang tidak 

menggunakan peralatan elektronik. 

o Fire Extinguiser 

Merupakan tabung karbondioksida portable untuk memadamkan api secara 

manual oleh manusia. Ditempatkan pada daerah-daerah strategis agar 

mudah dijangkau dan dikenali serta ruangan-ruangan yang memiliki resiko 

kebakaran tinggi. 
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 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan adalah sistem faraday, 

dengan prinsip kerja tiang yang dipasang pada rangka atap arc pipe trusses 

stadion dan dihubungkan dengan kawat menuju ground. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penangkal petir adalah : 

o Tiang penangkal diletakkan di bagian-bagian tertinggi bangunan  

o Seluruh bidang atas bangunan arus dapat terlindungi  

Penangkal petir menggunakan bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik 

ke dalam ground. 
 

Gambar 5.18. Tiang Penangkal Petir pada rangka atap stadion. 
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