
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

adalah.Redesain Stadion Pringgondani Wonogiri Sebagai Sarana wisata dan olahraga. 

Arti Kata 

Redesain      :   Redesain adalah rancangan ulang. Memiliki arti dalam kelas 

verba atau kata kerja sehingga redesain dapat menyatakan suatu 

tindakan, keberadaan,pengalaman,atau pengertian dinamis 

lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2020) 

Stadion Pringgondani 

wonogiri :Setadion Pringgondani merupakan stadion utama wonogiri yang 

berada di wilayah kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain dijadikan sarana olahraga, 

stadion Pringgondani Wonogiri difungsikan pula sebagai wahana 

rekreasi danvwisata.( wikipwdia.org) 

sarana  : adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai 

makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008). 

wisata : wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan 

tujuan liburan atau rekreasi.(wikipedia,2018) 

olahraga ;Olahraga adalah kegiatan untuk melatih tubuh seseorang baik secara 

jasmani maupun rohani ( wikipedia,18) 

Jadi pengertian dari judul Redesain stadion Pringgondani Wonogiri Sebagai Sarana wisata dan 

olahraga adalah menata daerah stadion pringgondani sebagai tempat orang untuk berliburan dan 

berolahraga. 

1.2 Latar Belakang 

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

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



 

Gambar 1.1 lokasi stadion pringgondani 

(Lokasi stadion Pringgondani ;Sumber google maps) 

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 pringgodani terdapat 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 sendiri masih 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. 

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. 

 

1.3 Rumusan Permasalahandan persoalan 

1.3.1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan dalam penulisan dengan memunculkan  pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah merencanakan Stadion Pringgondani agar dapat digunakan untuk ajang resmi 

liga indonesia? 

2. Bagaimanakah merencanakan tampilan bangunan yang dapat menjadi identitas kota Wonogiri. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan Redesain Stadion Pringgondani adalah untuk menjadikan tim sepakbola 

Wonogiri dapat mengikuti ajang kompetisi nasional yang diselenggarakan PSSI. 

1.4.2 Sasaran 

Menjadikan stadion Pringgondani untuk dapat digunakan sebagai pagelaran 

nasional dan juga dapat dijadikan sebagai tempat misata ekonomis. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Penyusunan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini mempunyai lingkup 

pembahasan yang dibatasi oleh beberapa hal agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, antar 

lain sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmuarsitektur, sedangkan disiplin ilmu lain 

hanyasebataspendukung 

2. Penataan Kawassan stadion Pringgondani dapat membawa tempat rekreasi dan olahraga 

yang nyaman dengan fasilitas yang baik 

3. Lokasi perencanaan dibatasi hanya berada di Kabupaten Wonogiri 

4. Desain tata masa bangunan, landscapesite dan fasilitas pendukung 



1.6 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini 

adalah sebagai berikut: 

1.6.1 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. 

1.6.2 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. 

1.6.3 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 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahasdengan sistematika sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai dasar pemikiran 

Penataan kawasan stadion Pringgondani wonogiri, perumusan masalah, sasaran 

dan tujuan, lingkup pembahasan, serta motode san sistematika yang digunakan 

dalam pemabahasan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 



Berisi tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait mengenai substansi materi, 

metode perancangan yang digunakan, elemen perancangan yang terkait. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi  perencanaan, kondisi eksisting,aspek fisik dan 

aspek non fisik, dan peraturan pemerintah mengenai perencanaan tata ruang 

wilayah di Wonogiri. 

BAB IV  : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikantentang analisapendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan 

yang meliputi analisa dan konsep site, analisa dan tata masa, analisa dan konsep 

ruang, bentuk fasad atau tampilan luar, serta utilitas. 



 


