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REDESAIN STADION PRINGGONDANI WONOGIRI SEBAGAI 

SARANA WISATA DAN OLAHRAGA 

Abstrak 

Wonogiri merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah secara geografis 

berletak di tenggara Jawa Tengah. Wonogiri memiliki stadion utama yang 

bernama Stadion Pringgondani. Setadion Pringgondani berada di wilayah 

kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

Dari pusat pemerintahan (Pendopo Kabupaten Wonogiri) jaraknya sekitar 2 

kilometer. Stadion ini dapat dikatan sebagai landmark atau ikon bangunan 

kebanggan masyarakat wonogiri dibidang olahraga. Terutama sepakbola 

Sedangkan cabang yang lain, seperti atletik, dan tenis lapangan kerap pula 

memakainya. 

 Selain dijadikan sarana olahraga, stadion Pringgondani Wonogiri difungsikan 

pula sebagai wahana rekreasi danwisata. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan 

oleh warga disekitar area stadion pringgondani, seperti berjalan santai, bersepeda 

mengelilingi komplek Stadion, atau jogging. Ini selaras dengan kebijakan 

pemerintah kabupaten setempat yang menginginkan setiap tempat harus memiliki 

nilai jual secara ekonomi, budaya, wisata, dan olahraga, Atau yang dikenal 

dengan sebutan Ekodoyowilago (ekonomi, budaya, pariwisata,dan olahraga). 

Kata Kunci : Wonogiri, stadion pringgondani,rekreasi dan wisata 

Abstract 

Wonogiri is a district in Central Java, geographically located in the 

southeast of Central Java. Wonogiri has a main stadium called Pringgondani 

Stadium. The Pringgondani Stadium is located in the Wonokarto sub-district, 

Wonogiri District, Central Java. From the government center (Pendopo 

Kabupaten Wonogiri) the distance is about 2 kilometers. This stadium can be said 

as a landmark or building icon of the Wonogiri community's pride in sports. 

Especially football. Meanwhile, other branches, such as athletics and tennis, often 

use it

Apart from being used as a sports facility, the Pringgondani Wonogiri 

stadium also functions as a vehicle for recreation and tourism. Many activities are 

usually carried out by residents around the Pringgondani stadium area, such as 

walking leisurely, cycling around the stadium complex, or jogging. This is in line 

with the policy of the local district government which wants every place to have a 

selling value economically, culturally, tourism, and sports, or what is known as 

Ekodoyowilago (economy, culture, tourism and sports). 

Keywords: Wonogiri, Pringgondani stadium, recreation and tourism 
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1. PENDAHULUAN

Stadion Pringgondani terletak di Jl. Gatot Subroto No.30a, Wonokarto 

Tengah, Wonokerto, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

Gambar 1.  Lokasi stadion pringgondani 

Stadion Pringgondani, stadiun ini memiliki multi fungsi selain untuk 

pertandingan sepak bola, jalur melingkar yang mengelilingi lapangan dapat 

digunakan sebagai sarana track lari. disebelah selatan stadium 

pringgodaniterdapat pula lapangan tenis dan juga terdapat taman di sekitar 

stadion yang dapat digunakan oleh umum sebagai tempat rekreasi ataupun 

olahraga. 

Untuk fasilitas sebagai tempat wisata di kawasan stadion pringgondani 

masih kurang, seperti Pedistrian, penerangan dan tempat parkir yang belum 

memadai agar dapat menjadi tempat wisata yang nyaman. dan Sedangkan 

untuk stadion sendirimasih belum memadai masih belum layak digunakan 

untuk kompetisi resmi PSSI (Liga 4), untuk kapasitas setadion pringgondani 

sendiri sekitar kurang lebih seribu penonton. Karna belum memadai untuk 

liga resmi PSSI maka klub Persiwi (sebutan klub sepak bola wonogiri) belum 

dapat ikut berkompetisi di liga indonesia. 
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Peran Stadion wonogiri sendiri masih belum signifikan hanya digunakan 

pertandingan ajang pelajar ataupun untup upacara karna belum dapat 

digunakan untuk ajang nasional, Stadion pringgondani termasuk dalam 

rencana progam Bupati Bp.Joko Sutopo dalam menata keindahan kota 

wonogiri sebagai sarana rekreasi dan olahraga. 

Lokasi stadion yang strategis terdapat di jantung kota wonogiri 

menjadikan stadion Pringgondani memiliki potensi sebagai ajang nasional. 

Karna terdapat fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran dan 

transportasi. Diharapkan Stadion Pringgondani dapat di Jadikan sebagai 

tempat ajang nasional seperti liga indonesia sehingga persepakbolaan di 

wonogiri dapat berkembang dan dapat mengikuti liga indonesia. 

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pembahasan Studio Konsep Perancangan

Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data 

yang mendukung dalam penyusunan laporan ini,antara lain sebagai berikut : 

1. Survey Instansional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengumpulkan dan mencari arsip dan refrensi yang berkaitan dengan tema

2. Survey lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan

langsung ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi ekssiting , baik

permasalahan maupun potensi yang dapat dikembangkan di lokasi tersebut

3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal,

dan hasil penelitian maupun tugas akhir yang memiliki keterkaitan dalam

konsep yang akan direncanakan.

Pengolahan Data 

Pengolahan Data dengan menganalisis dan  mengidentifikasi data yang 

telah didapatkan dengan teori-teori yang berkaitan dan mendukung  sehingga 

didapatkan hasil kesimpulan yang akan menjadi acuan konsep perencanaan. 
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Perumusan Konsep 

Perumusan konsep dapat diperoleh dengan cara memecahkan masalah dari 

data-data yang telah dianalisa yang kemudian akan menjadi acuan penataan 

kawasan stadion pringgondani wonogiri 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tapak

Stadion Pringgondani terletak di Jl. Gatot Subroto No.30a, Wonokarto 

Tengah, Wonokerto, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 

Gambar 2. lokasi lapangan pringgondani 

 Pada lokai 

 sebelah utara site terdapat restoran

 sebelah barat terdapat masjid

 sebelah selatan terdapat hotel

 sebelah timur terdapat sekolah negeri 2 wonogiri

Untuk potensi site terdapat kolam renang renang Pringgondani yang berada di 

barat daya lapangan pringgondani, dan di sekitar site juga terdapat fasilitas – 

fasilitas umum yang menunjang seperti hotel, masjid,Restoran.

A

D

C 

B 
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3.2. Gagasan Perencanaan dan Perancangan 

stadion Pringgondani Wonogiri adalah digunakan untuk ajang 

sepakbola klub wonogiri untuk ajang nasional untuk dijadikan 

markas/kandang klub tersebut.danjuga menjadikan sebagai tempat rekreasi 

olahraga bagi warga sekitar di sekitar stadion 

Tujuan Redesain Stadion Pringgondani 

Redesain stadion Pringgondani Wonogiri adalah agar stadion 

dapat digunakan club sepakbola wonogiri untuk event nasional karna 

Stadion saat ini tidak dapat digunakan. dan digunakan untuk masyarakat 

sekitar untuk wisata olahraga di sekitar stadion yang sesuai dengan visi 

bapak perencanaan kota saat ini. 

Fungsi 

1. Fungsi Ekonomi

Stadion dapat menarik pengunjung untuk berrekreasi 

olahraga ataupun untuk menonton pertandingan klub sepakbola 

jika tim wonogiri dapat ikut serta dalam event sepakbola, sehingga 

kegiatan ekonomi di sekitar stadion akan terangkat 

2. Fungsi Wisata

Dapat menjadi area hiburan dan sarana melepas kejenuhan 

bagi masyarakat dari aktivitas mereka dengan adanya media 

hiburan sepakbola. 

3. Fungsi Olahraga

Dapat digunakan untuk area berolahraga bagi warga sekitar 

di sekitaran stadion. 

 Pelaku Kegiatan 

Pelaku aktifitas yang melakukan kegiatan di Stadion Pringgondani Wonogiri 

ini dibedakan menjadi : 

a. Pengguna
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1. Masyarakat umum yaitu pengunjung yang datang hanya untuk

berekerasi olahraga dan mencari hiburan dengan menikmati

pertandingan club sepakbola

2. Para pemain sepakbola yang akan bertanding dan kru ataupun

wartawan yang akan meliput

b. Pengelola

1. Pengelola  umum  sebagai  pengendali  operasional  seluruh kegiatan

yang ada di Stadion Pringgondani Wonogiri hingga ke arah servis dan

pelayanan

2. Tata Usaha, yaitu pengelola  yang menangani masalah administrasi

kegiatan yang ada di Stadion ini.

3. Teknisi dan Pemeliharan koleksi pameran, yaitu pengelola yang

menangani segala masalah yang berhubungan dengan teknis dan

persiapan kegiatan yang ada,.

. 
3.3. Konsep Arsitektur 

Bentuk dasar gubahan masa yang akan digunakan mengambil ciri 

khas dari wono giri yaitu gunungan pada wayang. Wonogiri sendiri yang 

berarti wono “hutan” dan giri “gunung” daerah wonogiri yang terdiri dari 

hutan dan gunung. Dengan mengambil bentuk ini maka simbol dari kabupaten 

wonogiri akan teriprementasikan dengan baik.  

Gambar 3. Gunungan wayang 
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3.4. Eksterior 

Gambar 4. Eksterior 

4. PENUTUP

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan (DP3A) yang penulis buat, tujuan dari perancangan dan 

perancangan Sukoharjo Community and Creative Center adalah untuk 

membangun sebuah pusat atau kawasan sebagai pusat komunitas kreatif bagi 

masyarakat Kabupaten Sukoharjo dimana mereka akan mendapatkan fasilitas, 

pembelajaran, dan menjadi tempat untuk mempromosikan hasil karya 

komunitas kreatif itu sendiri. Diharapkan perencanaan dan perancangan ini 

dapat dijadikan panduan dalam pengembangan Kota Sukoharjo dan dalam 

pengembangan ilmu arsitektur khususnya dalam bidang arsitektur masyarakat 

dan sosial. 
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