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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Pada tahun 2014, jumlah persentase masyarakat yang mengenal olah raga 

sepak bola di indonesia adalah 90,8%. Dari seluruh masyarakat Indonesia, 47,6% 

menyukai olah raga sepakbola. Olah raga sepak bola unggul dari  olah raga bulu 

tangkis dengan persentase 18,8% dan voli sebesar 12,4% setelahnya. Dari hasil 

survey tersebut menunjukkan bahwa olah raga sepak bola sangat populer di 

Indonesia, dengan persentasi hampir setengah masyarakat Indoesia menyukai 

(Salastri, 2016). 

Popularitas sepakbola di Indonesia kini menjadi sebuah industri olahraga 

yang dituntut untuk profesional dan mengandung unsur hiburan yang layak untuk 

dijual. Hampir semua unsur dalam sepakbola pada era moderen ini dapat 

dijadikan  sebuah bisnis oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pemerintah 

daerah dan tim tersebut. Tidaklah mudah pada dasarnya untuk mengatur sebuah 

sistem  sepakbola saat ini. Dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk 

meningkatkan kualitas dari olahraga sepakbola, salah satunya adalah stadion 

(Nugraha, 2013). 

Keberadaan infrastruktur berupa stadion dan sarana prasarana fasilitas 

yang layak dan sesuai standar di dalam sepak bola merupakan hal yang mutlak 

dibutuhkan dalam meningkatan mutu sebuah tim. Keberadaan sebuah stadion 

sebagai wadah kegiatan sepak bola semestinya didukung dengan fasilitas yang 

layak sesuai standar yang disyaratkan (Salastri, 2016).  

Wawancara dengan Siswanto (2016) menegaskan bahwa banyak stadion di 

Indonesia yang sebenarnya masih memiliki penilaian kurang baik, mulai dari 

fasilitas, standar kelayakan dan kebersihan. Salah satunya adalah Stadion 

Joyokusumo Pati. Stadion Joyokusumo Pati memiliki penilaian yang kurang baik 

dan benyak permasalahannya. Kebutuhan ruang stadion tidak memenuhi sarat dan 
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masih banyak ruang penunjang kebutuhan tim yang belum terpenuhi. Tribun 

selatan, utara dan timur sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Kondisi 

rumput stadion kurang terawat, pada musim kemarau rumput stadion gersang dan 

musim penghujan banyak genang air di beberapa titik Kondisi stadion semakin 

bertambah buruk ketika kurangnya tingkat kesadaran masyarakat pengguna 

stadion. 

Ketua PSSI Kabupaten Pati, Edi Hoo (2016) menegaskan, meskipun 

kondisi fisik stadion tidak lagi baik dan jauh dari standar, tetapi antusiasme warga 

terhadap sepakbola sangat tinggi. Terbukti dengan beberapa atlet sepakbola 

binaan PERSIPA yang populer dan berjaya pada jamannya. Beberapa putra daerah 

tersebut adalah Ribut Waidi yang membawa Timnas Indonesia menjuarai AFF 

Cup tahun 1991. Di era selanjutnya ada beberapa pemain yang bersinar, seperti : 

Rudi Widodo pemain Bhayangkara Surabaya Unite,Aldo pemin PON XIX Jawa 

Barat tahun 2016, Dodik pemain Persepam Pamekasan Madura, dan Wawan 

febrianto pemain Pelita Bandung Raya. Jika ditinjau dari prestasi atlet daerah 

tersebut, sebenarnya Pati memiliki potensi pemain yang unggul. Andai 

manajemen kepengurusan dan khususnya infrastruktur olah raga sepak bola layak 

dan memenuhi standar, bukan tidak mungkin akan tumbuh lebih banyak bibit 

muda berbakat.  

Hartoko (2016) menjelaskan, perlunya perhatian terhadap tumbuhnya bibit 

pesepak bola profesional daerah Pati. Salah satu caranya mewujudkan tujuan 

tersebut dengan merenovasi Stadion Joyokusumo Pati untuk memfasilitasi 

olahraga sepak bola. Kenyataan di lapangan dalam perancangan stadion tersebut 

sesungguhnya tidak mudah. Lingkugan dan dampak pembangunan meruakan 

faktor yang harus diperhatikan.  

Sudah seharusnya dalam perancangan bangunan perlu memperhatikan 

faktor lingkungan, karena di masa modern ini, pembangunan berkaitan erat 

dengan isu global warming. Untuk mengurangi isu global warming , perancangan 

perlu memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan, selain sisi estetika, dengan 

memikirkan kaidah-kaidah yang meminimalkan konsumsi sumber daya alam dan 

dampak negatif terhadap alam dan lingkungan (Karyono, 2010). 
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Green architecture merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mewujudkan arsitektur yang ekologis atau ramah lingkungan demi mencapai 

keseimbangan di dalam sistem interaksi manusia dengan lingkungan. Selain itu 

green architecture  adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam 

serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yang merupakan 

langkah untuk merealisasikan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Santosa & 

Prawibawa, 2015) 

Menurut Tanoyo (2015), tujuan utama dari green architecture adalah 

menciptakan eco desain, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan 

pembangunan berkelanjutan. Green architecture juga dapat diterapkan dengan 

meningkatkan efisiensi pemakaian energi, air dan pemakaian bahan-bahan yang 

mereduksi dampak bangunan terhadap kesehatan. Cara untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu dengan pemanfaatkan energi, pemanfaatkan iklim, penggunaan 

sumber daya alam, pengguna, site, dan holisme. 

Kesimpulan dari paragraf di atas adalah, untuk menyelesaikan 

permasalahan olah raga sepak bola di Pati adalah perlu untuk meredesain Stadion 

Joyokusumo Pati dengan konsep green architecture agar tercipta keseimbangan 

antara lingkungan dan pengguna. Pada pembahasan ini, penekanan konsep green 

architecture terdapat pada material bangunan yang ramah lingkungan. 

1.2 Rumusan permasalahan 

Dari latar belakang di atas maka dapat rumuskan sebuah permasalahan, yaitu:   

 Bagaimana merancang stadion Joyokusumo Pati sesuai standar Kabupaten, 

dengan konsep green architecture, dengan penekanan material ramah 

lingkungan ? 

1.3 Tujuan dan sasaran  

Tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu: 

 Menciptakan stadion sesuai standar Kabuaten dengan ukuran lapangan 

sesuai standar internasional. 

 Menciptakan stadion dengan konsep green architecture, khususnya pada 

penggunaan material ramah lingkungan. 
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1.4 Metode pembahasan 

Metode pembahasan merupakan suatu faktor terpenting di dalam suatu 

penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan penjelasan-

penjelasan  dan juga data yang otentik, maka metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Teknik studi literatur 

Penulis melakukan studi literatur ke beberapa sumber untuk mencari 

berbagai sumber dari buku pustaka, data dan bahan yang berkaitan dengan 

stadion, green architecture, guna menjawab setiap permasalahan dengan landasan 

teori yang tepat dan jelas.   

1.4.2 Data 

a. Data Primer 

a) Wawancara 

 Permasalahan dan cara mengatasi Stadion Joyokusumo Pati (Hartoko, 

2016). 

 kondisi fisik stadion dan kendala (Siswanto, 2016). 

 Sejarah dan perkembangan sepak bola di Pati. (Hoo, 2016). 

b) Literatur 

 Kondisi dunia sepak bola pada masa kini (Nugraha, 2013). 

 Persentase minat masayarakat Indonesia terhadap sepak bola 

(Salastri,2016). 

 Tujuan utama dari green architecture (Syam, 2014). 

 Pengertian green architecture(Prawibawa dan Santosa, 2015). 

 Hubungan pembangunan dan global warming pada masa kini 

(Karyono, 2010). 

b. Data Sekunder 

 Eksplorasi literatur green architecture dan studi kasus pada stadion 

sepakbola. 
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 Membandingkan Stadion Manahan Surakarta dan Stadion Allianz 

Arena dari beberapa beberapa aspek untuk membentuk desain yang 

maksimal sesuai kosep perancangan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, alur pikir dan sistematika pembahasan dari masalah yang 

mengungkapkan masalah secara garis besar. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan tentang syarat stadion berstandar kabupaten dengan penakanan 

lapangan berstandar internasional, yang akan dipadukan dengan konsep green 

architecture. Standar stadion internasional tersebut yang adalah peraturan FIFA 

dan SNI. Konsep green architecture berpedoman pada literatur, jurnal dan buku. 

Tinjauan tersbut akan dipakai dalam perencanaan dan perancangan. 

 BAB III Gambaran Umum Wilayah Perancangan 

Berisi tentang data tinjauan umum Kabupaten Pati sebagai lokasi Stadion 

Joyokusumo Pati. Meliputi letak, kondisi, kebijakan tata ruang, dan potensi 

Kabupaten Pati sebagai lokasi perencanaan. Serta tinjauan klub Persipa Pati, 

supporter Laskar Saridin serta tinjauan Stadion Joyokusumo sebagai Markas klub 

Persipa Pati. 

 BAB IV Analisa Pendekatan Serta Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan dan perancangan yang pada dasarnya 

berkaitan dengan pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek 

kontekstual,dan visual arsitektural. 

Membahas konsep, program, persyaratan perencanaan dan perangcangan 

arsitektur untuk Stadion Joyokusumo Pati dengan konsep green architecture 

dengan penekanan material ramah lingkungan. 


