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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang penjelasan garis besar landasan konsep yang terdiri 

dari pengertian judul proyek Studio Konsep Perancangan Arsitektur, latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, serta sitematika penulisan. 

1.1. Pengertian Judul 

Judul proyek Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) yang penulis 

pilih adalah “Pengembangan Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul 

menjadi Kawasan Sport Center Tingkat Internasional”. Sebelum mengetahui 

pengertian judul secara keseluruhan, penulis akan menjelaskan pengertian dari 

setiap rangkaian kata yang digunakan yaitu : 

Pengembangan            : Pengembangan adalah suatu proses usaha untuk 

meningkatkan sebuah objek menjadi lebih baik ataupun 

lebih sempurna. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah 

kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu 

pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau 

menghasilkan teknologi baru. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/ (Diakses tanggal 11 

Februari 2019) 

 

Kompleks                    : Kompleks adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang 

saling berhubungan dan saling tergantung. Kompleks 

dapat merujuk pada gabungan beberapa bangunan 

dalam suatu wilayah, kompleks kimia, ataupun bilangan 

kompleks. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/ (Diakses tanggal 11 

Februari 2019) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks
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Stadion Sultan Agung :            Stadion Sultan Agung adalah sebuah stadion 

multifungsi yang berlikasi di wilayah Pacar, Sewon, 

Kabupaten Bantul. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/ (Diakses tanggal 11 

Februari 2019) 

 

Bantul                          : Bantul adalah salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.  

Sumber : https://kbbi.kemdikbud.go.id/ ( Diakses 

tanggal 11 Februari 2019) 

 

Kawasan                      : Kawasan merupakan suatu daerah yang mempunyai ciri 

khas tertentu ataupun pengelompokan fungsional 

sebuah kegiatan tertentu seperti kawasan olahraga, 

kawasan industri, kawasan wisata dan yang lainnya. 

Sumber : https://kbbi.kemdikbud.go.id/ ( Diakses 

tanggal 11 Februari 2019) 

 

Sport Center                : Sport center dalam Bahasa Indonesia biasa disebut 

dengan Gelanggang Olahraga. Sport center adalah 

sebuah perluasan dari skala tertentu yang dapat 

diasosiasikan dengan satu sport hall yang menyediakan 

fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/ (Diakses tanggal 11 

Februari 2019) 

 

Tingkat                        : Tingkat merupakan suatu susunan yang berlapis-lapis. 

Tingkat dapat menunjukan sebuah pangkat, jabatan, 

kualitas ataupun yang lainnya. 

Sumber : https://kbbi.kemdikbud.go.id/ ( Diakses 

tanggal 11 Februari 2019) 

 

Internasional                : Internasional adalah sesuatu yang menyangkut bangsa 

atau negeri seluruh dunia. Internasional identik dengan 

antarbangsa. 

Sumber : https://kbbi.kemdikbud.go.id/ ( Diakses 

tanggal 11 Februari 2019) 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Setelah mengetahui arti setiap kata pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian “Pengembangan Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul 

menjadi Kawasan Sport Center Tingkat Internasional” adalah suatu upaya 

meningkatkan kelompok bangunan olahraga yang berada di kompleks Stadion 

Sultan Agung Bantul menjadi kawasan pusat olahraga yang memenuhi standar 

peraturan bangunan olahraga tingkat internasional. 

1.2. Latar Belakang  

 Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah acara perlombaan 

olahraga terbesar di Benua Asia yaitu perlombaan Asian Games yang di 

laksanakan di Jakarta dan Palembang. Event tersebut merupakan perlombaan yang 

memperlombakan banyak cabang olahraga seperti sepakbola, bulutangkis, basket, 

pencak silat, renang, dan masih banyak lainnya. Pemerintah telah mempersiapkan 

segala kebutuhan untuk membuat acara tersebut dapat terlaksana dengan sukses 

serta berjalan lancar. Venue pertandingan pastinya menjadi bagian terpenting 

dalam persiapan karena akan digunakan oleh perwakilan negara-negara yang 

mengikuti acara ini sehingga venue harus sesuai dengan standar internasional. 

Selain persiapan venue, pemerintah juga banyak melakukan promosi diberbagai 

media dengan tujuan menarik perhatian masyarakat Indonesia agar mendukung 

kesuksesan acara Asian Games di Indonesia. 

 Setelah sukses melaksanakan perlombaan terbesar di Benua Asia, cepat 

atau lambat Indonesia pasti ingin menggelar acara perlombaan olahraga yang 

lebih besar lagi. Acara perlombaan olahraga terbesar setelah Asian Games salah 

satunya adalah Olimpiade. Olimpiade merupakan perlombaan olahraga yang 

diikuti oleh seluruh negara yang ada di dunia. Kompleks Gelora Bung Karno 

adalah salah satu kompleks olahraga terbesar dan tertua yang ada di Indonesia. 

Kompleks ini merupakan salah satu bangunan yang mempunyai nilai sejarah bagi 

Indonesia. Sebelum menggelar Asian Games, di beberapa bangunan kompleks 

Gelora Bung Karno dilakukan perbaikan guna mempersiapkan dan untuk 

memenuhi standar venue yang diwajibkan untuk menjadi tuan rumah Asian 

Games. Perbaikan kompleks ini dilakukan dengan sangat berhati-hati serta tidak 
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boleh merubah bagian tertentu pada bangunan karena bangunan pada kompleks 

ini memiliki nilai sejarah yang kuat. 

Melihat kompleks Gelora Bung Karno yang sangat bersejarah tentunya 

tidak boleh merubah secara ekstrim bangunan yang ada di kompleks tersebut. 

Selama ini Indonesia selalu mengandalkan kompleks Gelora Bung Karno sebagai 

tempat perlombaan tingkat internasional. Mulai dari SEA-Games hingga Asian 

Games kompleks Gelora Bung Karno selalu menjadi pilihan Indonesia jika 

menjadi tuan rumah acara tersebut. Indonesia membutuhkan sebuah kompleks 

olahraga yang kedepannya dapat digunakan untuk event besar seperti Olimpiade. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali provinsi-provinsi yang mempunyai 

kompleks olahraga selain kompleks Gelora Bung Karno. Kompleks-kompleks 

tersebut tentunya belum mempunyai kualitas seperti kompleks Gelora Bung 

Karno. Salah satu provinsi yang mempunyai kompleks olahraga yang potensial 

untuk dikembangkan yaitu di Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kedua provinsi tersebut mempunyai kawasan yang terdiri 

dari beberapa kota yang terintregasi satu dengan yang lainnya. Kawasan tersebut 

terdiri dari Kota Yogyakarta, Kota Surakarta (Solo), serta Kota Semarang yang 

sering disebut Kawasan Joglosemar. Saling terintregasinya kota-kota tersebut 

menjadi nilai lebih karena penyelenggaraan event-event olahraga antar negara 

tidak hanya di satu kota tetapi diselenggarakan dibeberapa kota. Kawasan 

Joglosemar merupakan suatu kawasan segitiga perekonomian di Pulau Jawa yang 

mempunyai daya tarik wisata yang khas, khususnya terkait dengan pariwisata dan 

kebudayaan daerah. Ketiga kota tersebut memiliki daya tarik wisata yang sangat 

banyak sekali seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat peninggalan sejarah 

berupa candi-candi, keraton, benteng, serta objek wisata alam seperti pantai dan 

goa. Surakarta memiliki daya tarik wisata seperti keraton, beberapa candi, benteng 

peninggalan belanda, wisata alam air terjun di pegunungan. Semarang sendiri 

memiliki objek wisata peninggalan belanda seperti Lawang Sewu serta beberapa 

pantai. Dapat dipastikan kawasan Joglosemar ini setiap tahunnya dapat menarik 

wisatawan dari domestik ataupun dari mancanegara untuk datang mengunjungi 

kawasan Joglosemar. 



 
 

5 
 

Selain banyaknya objek wisata yang dapat dikunjungi, Joglosemar juga 

mempunyai akomodasi transportasi yang lengkap dari trasportasi darat, 

transportasi laut, serta transportasi udara. Transportasi darat pada Joglosemar 

terdapat jalan antar provinsi, jalan tol, terminal bus, serta stasiun yang 

menghubungkan ketiga kota tersebut dan terhubung dengan kota-kota lain 

disekitarnya. Yogyakarta dan Surakarta juga mempunyai kereta api dengan jenis 

layanan kereta komuter yaitu Kereta Api Prambanan Ekspres (KA Prameks). 

Kereta Prameks setiap hari beroperasi dalam bentuk komuter ekonomi dan 

dioperasikan oleh PT. Kereta Api Indonesia . Selain KA Prameks juga terdapat 

Kereta Api Joglosemarkerto. Kereta Joglosemarkerto adalah salah satu jenis 

kereta eksekutif serta ekonomi yang menggunakan AC yang dioperasikan 

oleh PT. Kereta Api Indonesia di wilayah Jawa yang menjalankan rute lingkar 

Solo,Yogyakarta,Purwokerto, dan Semarang baik searah ataupun berlawanan 

dengan arah jarum jam. Selain harganya yang murah kerata api tersebut juga dapat 

mengurangi waktu tempuh antarkota serta lebih tepat waktu. Saat ini juga sedang 

berjalan pembangunan kereta bandara di Bandara Adi Soemarmo yang akan dapat 

mempermudah pengunjung untuk berpindah/menghubungkan jenis transportasi. 

Untuk transportasi laut, Semarang menjadi gerbang dari Joglosemar 

karena terdapat Pelabuhan Tanjung Mas. Pada saat ini Pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang sedang dilakukan revitalisasi agar pelabuhan ini dapat menjadi gerbang 

wisatawan yang menggunakan kapal pesiar. Transportasi udara ketiga kota ini 

masing-masing mempunyai bandara internasional sehingga memudahkan 

wisatawan domestik ataupun mancanegara untuk datang ke Joglosemar. Saat ini 

juga sedang dilakukan pembangunan bandara internasional jogjakarta baru yang 

berada di Kabupaten Kulon Progo. Bandara ini akan dapat menampung 

penumpang lebih banyak dibandingkan bandara Adi Sucipto saat ini.  

Joglosemar memiliki beberapa kompleks olahraga seperti Kompleks 

Manahan Solo, Kompleks Jatidiri Semarang, Kompleks Mandala Krida Jogja, 

Kompleks Maguwoharjo Sleman dan Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul.  

Kompleks olahraga yang sangat potensial untuk di kembangkan adalah Kompleks 

Stadion Sultan Agung yang berlokasi di Pacar Sewon, Ponggok II, Trimulyo, 
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Jetis,Kabupaten Bantul, DIY. Kompleks-kompleks lain yang ada di Joglosemar 

selain Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul mempunyai lahan yang terbatas 

sehingga tidak memungkinkan jika dilakukan pengembangan dan penambahan 

bengunan. Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul ini sangat potensial untuk 

dikembangkan karena di sekitar kompleks ini masih tersedia lahan yang cukup 

luas. Selain itu, kompleks ini berada di Kabupaten Bantul dimana kabupaten ini 

merupakan kabupaten yang berada di tempat yang strategis karena Kabupaten 

Bantul dekat dengan lokasi bandara Internasional baru Yogyakarta yang terletak 

di Kabupaten Kulon Progo. Bantul juga dekat dengan kota Yogyakarta yang 

menjadi pusat Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Minat olahraga di 

Yogyakarta juga sangat tinggi, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa yang 

kemudian ditambah dengan banyaknya universitas dan sekolah di Yogyakarta 

banyak mahasiswa dari berbagai daerah membutuhkan sarana olahraga. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana merancang kompleks Stadion Sultan Agung Bantul menjadi 

kawasan sport center tingkat internasional yang memenuhi standar 

internasional sebagai venue Olimpiade? 

2. Bagaimana penataan massa bangunan pada kawasan sport center tingkat 

Internasional? 

3. Bagaimana penataan pola sirkulasi pada kawasan sport center tingkat 

Internasional? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

  1.4.1. Tujuan 

a. Indonesia memiliki kompleks olahraga berstandar internasional yang dapat 

digunakan untuk perlombaan olahraga tingkat internasional. 

b. Mengembangkan kompleks Stadion Sultan Agung Bantul menjadi 

kawasan sport center tingkat internasional. 
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c. Mengatur tata massa bangunan pada kawasan sport center tingkat 

Internasional. 

d. Mengatur pola sirkulasi pada kawasan sport center tingkat Internasional 

e. Mempersiapkan sarana untuk menggelar Olimpiade di Indonesia. 

f. Menyediakan fasilitas-fasilitas pelatihan olahraga yang sesuai standar 

internasional sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas, kamampuan, 

skill, dan mental para pemain. 

  1.4.2. Sasaran 

Menghasilkan konsep perencanaan dan perancangan kawasan sport center 

yang berstandar internasional di kompleks stadion Sultan Agung Bantul untuk 

mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah perlombaan olahraga antarnegara 

serta sebagai saran pelatihan bagi para atlet-atlet untuk meningkatkan kualitas, 

kamampuan, skill, dan mental. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada perncanaan dan perancangan kawasan sport 

center yang berstandar internasional di kompleks stadion Sultan Agung Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai persiapan sarana kompetisi olahraga tingkat 

internasional. 

1.6. Metode Pembahasan 

  1.6.1. Metode Kompilasi Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang berbentuk 

pengamatan langsung terhadap lokasi, potensi, dan permaslahan yang 

ada. 

2. Survey Instansional 

Kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari instansi-

instansi terkait. Intansi yang terkait antara lain : 

a. BAPPEDA Kabupaten Bantul 

b. Dinas Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga Kabupaten Bantul 

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 
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d. Pengelola Stadion Sultan Agung 

e. Dan Instansi lain yang mendukung. 

3. Studi Literatur 

Kegiatan mempelajari atau mangkaji buku atau skripsi yang sudah ada 

serta yang berkaitan. Studi literatur dapat dilakukan pada buku-buku 

ataupun skripsi yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan. Selain 

buku dan skripsi,  berbagai jenis media sosial baik cetak ataupun 

elektronik dapat digunakan untuk mencari issue-issue dan 

perkembangannya serta berita yang dapat dijadikan acuan penulisan 

konsep. 

4. Studi Komparatif 

Merupakan suatu kegiatan studi yang membandingkan objek dengan 

objek yang lain yang mempunyai persamaan kegunaan. Studi ini 

diharapkan menghasilkan poin-poin kelebihan serta kekurangan suatu 

objek dibandingkan dengan objek yang lain. 

  1.6.2. Analisis Data 

Membuat uraian terhadap suatu permasalahan berdasarkan data-data yang 

sudah diperoleh dan dilakukan analisis menggunakan dasar landasan teori yang 

relevan dengan permasalahan. Menganalis data fisik serta non fisik untuk 

diterapkan dalam pertimbangan membuat desain sesuai dengan literatur yang 

sudah diperoleh. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) 

meliputi beberapa bab, yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan SKPA ini memuat tentang penjelasan 

mengenai judul, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan 

dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, serta 

sitematika penulisan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab tinjauan pustaka SKPA ini akan menjelaskan mengenai 

tinjauan literatur serta studi literatur terkait mengenai substansi 

materi, yang dimaksudkan agar memberi kemudahan didalam 

proses perancangan objek yang akan dirancang. 

 

BAB III : Gambaran Umum Lokasi dan Gambaran Perancanaan 

Pada bab gambaran umum lokasi dan gambaran perancanaan ini 

memuat tentang data fisik lokasi, data penyebaran aktivitas, data 

penyebaran penduduk, serta data penyebaran  lingkungan sosial 

lain (data non fisik), gagasan perancangan, serta site. 

BAB IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan  

Perancangan 

Pada bab ini memuat tentang sebuah gagasan dalam proses 

perencanaan, analisa beserta konsep site, analisa beserta konsep 

arsitektur, analisa beserta konsep utilitas, analisa beserta konsep 

struktur, analisa beserta konsep ruang. 


