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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Judul

Stadion adalah : Sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk

menyelenggarakan acara olahraga dan konser, di mana di dalamnya

terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk

bagi penonton. (Sumber : www.google.com)

Sepak bola adalah : Suatu permainan olahraga dengan cara menyepak

bola untuk dioerebutkan dengan lawannya dengan tujuan memasukkan

bola kegawang lawan dan mempertahankan gawangnya agar tidak

kemasukan bola. (Sumber : Muhajirin, 2000, Redesain Gelora Merdeka

Sukoharjo, FTA UMS)

Berbasis adalah : kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang

atau data yang saling berhubungan, diorganisasi sedemikian rupa,

disimpan dalam suatu media penyimpanan tertentu tanpa penguangan

(redundancy), agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan

mudah. (Sumber : www.google.com)

Publik adalah : Sekelompok orang yang masing-masing punya

kepentingan secara sosiologis. (Sumber : www.google.com)

Area adalah : suatu tempat / lingkungan. (Sumber : www.google.com)

Stadion Sepakbola Berbasis Publik Area adalah : sebuah bangunan yang

umumnya digunakan untuk konser dan olah raga dan berberhubungan

dengan tempat / lingkungan  atau didukung oleh tempat terbuka untuk

fasilitas sosial.

1.1.2 Latar Belakang Umum

Sepak bola adalah olah raga yang sangat digemari atau disukai oleh

seluruh negara yang ada didunia termasuk negara Indonesia, penyelenggaraan

pertandingan terbesar didunia yang sering kita dengar dengan pertandingan
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Piala Dunia itu adalah Tournament yang paling megah dan bergengsi di

Dunia, sedangkan untuk antar club biasanya kita sebut dengan Liga Champion

dan sangat banyak pertandingan atau tournament sepak bola yang membuat

para masyarakat umum sangat menyukai olah raga sepak bola.

Kota Dumai adalah salah satu kota diProvinsi Riau yang sangat menyukai

olah raga sepak bola, kota Dumai terbentuk menjadi kota pada tanggal 27

April 1999, sebelum menjadi sebuah Kota, kota Dumai sudah mengenal

permainan sepak bola dan kota Dumai juga sering menjuarai Tournament

antar Kota.

Pada saat ini sepak bola bukan hanya untuk sekedar hobi atau permainan

tapi saat ini sepak bola dijadikan industri ekonomi baik itu secara perorangan

maupun secara kelompok, sepak bola dapat dijadikan ladang Industri

Ekoonomi apabila dikelola dengan sabaik mungkin oleh Pemerintah Daerah

atau pun secara perorangan.

Stadion adalah syarat utama agar Industri sepak bola di kota Dumai dapat

berkembang dengan baik dan stadion ini adalah tempat dimana pertandingan

diselenggarakan dan stadion harus dirancang dengan baik agar penonton

maupun pemain sepak bola nyaman beraktifitas didalamnya oleh karena itu

stadion harus benar-benar dirancang dengan baik menurut standart yang telah

ditentukan agar para masyarakat umum dan semua kalangan dapat tertarik

untuk menonton. Pertandingan, dengan demikian menjadi sumber penghasilan

bagi pengelola stadion dan Pemerintah Daerah.

Saat ini masalah yang sering timbul adalah fasilitas yang ada pada stadion

tersebut baik itu fasilitas untuk umum maupun pemain sepak bola itu sendiri,

oleh sebab itu stadion ini harus benar-benar dirancang dengan baik untuk

kenyamanan seluruh pengguna.

1.1.3 Latar Belakang Khusus

Kota Dumai dikenal dengan penghasil kelapa sawit yang akan dijadikan

minyak bukan hanya itu kota ini juga dikenal dengan kota Pelabuhan, oleh

karena itu Kota Dumai bukan hanya dikenal oleh masyarakat Riau saja tapi
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kota Dumai sudah banyak dikenal oleh seluruh indonesia bahkan Negara-

Negara Sia lainnya seperti Malaysia,Singapora,Thailand dll.

Masyarakat kota Dumai juga sangat menyukai olah raga yg salah satunya

adalah sepak bola, dan hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya club

Sepakbola yang berada dikota ini mulai dari club junior ataupun senior

ditambah lagi antusias para masyarakat  yang sangat menyukai pertandingan

sepak bola. Oleh karena itu dengan faktor pendukung seperti itu dikota Dumai

sangat perlu dibangun stadion agar club yang ada dikota Dumai dapat tampil

dikasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Liga Super Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas kita dapatkan suatu ide

atau gagasan merancang stadion berbasis publik area dikota Dumai yang

mempunyai fasilitas yang lengkap dan baik untuk para pemain sepak bola

itu sendiri mau masyarakat yang menonton.

1.2.2 Persoalan

a) Bagaimana merancang stadion sepak bola dengan fasilitas yang baik.

b) Bagaimana stadion tersebut bukan hanya digunakan untuk Sepak Bola

saja tapi juga digunakan untuk berbagai olah raga lainnya, dan pablik

area

c) Bagaimana merancang sebuah konsep desain arsitektur untuk stadion dan

konsep ruang terbuka hijau sebagai faktor pendukung bagi para

pengunjung

d) Bagaimana merancang area parkir yang menjadi permasalahan setiap

stadion

e) Bagaimana merancang ruang terbuka hijau sebagai faktor penarik

lainnya.
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1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

a) Kota Dumai memiliki stadion yang berstandart internasional serta layak

dan memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap.

b) Sebagai salah satu bangunan sebagai simbol kota Dumai sebagai salah

satu kota yang layak diperhitungkan dalam hal olah raga.

c) Merancang bangunan sebagai pusat sarana olah raga

d) Merancang ruang terbuka hijau sebagai fasilitas tambahan diluar stadion

1.3.2 Sasaran

Menghasilkan konsep bangunan stadion sepakbola berbasis publik
area yang berstandart internasional dikota Dumai yang mempunyai
fasilitas yang lengkap dan baik, ditambah lagi fasilitas tambahan yaitu
Pablik Area sebagai faktor tambahan

1.4 Lingkup Pembahasan

Pembahasan tentang stadion berstandart Nasional dan ditekankan kepada

fasilitas-fasilitas yang ada pada stadion tersebut dan ruang terbuka hjau

sebagai salah satu faktor penunjang lainnya untuk para masyarakat umum dan

semua kalangan.

1.5 Metodologi Pembahasan

1.5.1 Observasi

Merupakan pengumpulan data dalam bentuk pengamatan terhadap

lokasi,potensi dan permasalahan yang ada.

Survey Intansial

Mencari data yang didapatkan dari instansi terkait, yaitu

a) BAPPEDA tentang RTRW Kota Dumai

b) PSSI cabang Provinsi Riau

c) Dan instansi lainnya yang mendukung
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1.5.2 Studi Literatur

a) Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita-berita yang

bersangkutan dengan konsep perancangan tersebut.

b) Referensi pustaka yang merupakan buku-buku maupun skripsi orang

lain yang menduung dalam penulisan

1.5.3 Studi Kompratif

Merupakan studi banding terhadap bangunan dan sarana yang ada pada

bangunan tersebut

1.6 Sistematis Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang baik itu secara umum

maupunkhusus, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan,

metodologi pembahasan, sistematika penulisan, analisis data

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang Tinjaian Umum, Konsep dasar olahraga,

Tinjauan olahraga, Standart teknis Stadion, Stadion Sepakbola, Studi Komparasi

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kota Dumai, kondisi fisik ,

kondisi non fisik,

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Melakukan uraian dari masalah yang ada berdasarkan data-data yang telah

terkumpul dan analisis pada landasan-landasan yang relevan terhadap

permasalahan guna untuk membantu perencangan desain tersebut.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA


