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BAB 1 

      PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Olahraga merupakan kegiatan atau aktivitas mengolah fisik, jasmani 

dengan tujuan untuk menjaga kesahatan,dan kebugaran tubuh. Menurut 

jenisnya sendiri olahraga terbagi menjadi tiga Olahraga prestasi dilakukan 

secara focus dengan tujuan memperoleh prestasi yang diwadahi dalam sebuah 

pertandingan, turnamen, atau kejuaraan. Olahraga Pendidikan merupakan 

kegiatan olahraga yang bisa dilakukan sejak dini yang diajarkan baik pada 

jalur formal maupun non formal. Dan olahraga rekreasi yang pada dasarnya 

dilakukan untuk mengisi  waktu luang dan tujuan utama olahraga rekreasi 

adalah untuk beristirahat (refresing dan relaksasi) yang memungkinkan 

terjadinya kontak social. Olahraga juga dilakukan untuk menyalurkan hobi 

dengan tujuan untuk hiburan dan menghilangkan kejenuhan dari aktifitas 

sehari-hari yang sudah mulai diperhatikan oleh masyarakat modern sebagai 

sarana rekreasi masyarakat. 

Jawa Barat sendiri merupakan kekuatan penyangga utama olahraga di 

Indonesia (Rusli Rustan, 2018) hal ini berkaitan dengan prestasi yang 

diperoleh Jawa Barat pada ajang olahraga ditingkat nasional dan menjadi 

provinsi dengan prestasi atlet yang paling dominan. Pada Pekan Olahraga 

Nasional (PON) 2016 Jawa Barat sebagai tuan rumah juga berhasil menjadi 

juara umum diajang tersebut.  

Prestasi yang diperoleh Jawa Barat tidak luput dari campur tangan Pemerintah 

Jawa Barat dalam membina para atlet. Pada tahun 2017 Pemerintah Jawa 

Barat berhasil mendapatkan penghargaan dalam Metafora iNews Indonesia 

Award 2017 karena dinilai telah melakukan pembinaan yang optimal dalam 

bidang olahraga, sehingga dapat melahirkan atlet-atlet muda yang bisa 

berprestasi diajang nasional dan internasional. Prestasi yang diperoleh 

Provinsi Jawa Barat dalam bidang Olahraga didapatkan karena potensi atlet 

Jawa Barat sendiri.  
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Tabel 1 Tabel Data Prestasi Olahraga Jawa Barat Tingkat Nasional 

 

Event 
Olahraga  Tempat  Pelaksanaan Juara Umum 

PON II 
Jakarta Jakarta 

21 Oktober - 28 Oktober 
1951 Jawa Barat 

PON III 
Medan  Medan 

20 September - 27 
September 1953 Jawa Barat 

PON V 
Bandung Jawa Barat 

8 Oktober - 10 November 
1961 Jawa Barat 

PON XIX 
Bandung Jawa Barat 

17 September – 29 
September 2016 Jawa Barat 

PEPARNAS 
III 

Jawa 
Tengah 1964 Jawa Barat 

PEPARNAS 
IV  DIY 1969 Jawa Barat 

PEPARNAS 
XI Jawa Barat  1998 Jawa Barat 

PERPARNAS 
XII 

Sumatera 
Selatan 2004 Jawa Barat 

PEPARNAS 
XIII 

Kalimantan 
Timur 2008 Jawa Barat 

PEPARNAS 
XV Jawa Barat 2016 Jawa Barat 

POPNAS 
2015  

Jawa 
Tengah 2017 Jawa Barat 

POPNAS 
2018 Jawa Barat 2015 Jawa Barat 

 

Namun, fasilitas olahraga yang ada di Jawa Barat sendiri belum 

tersebar secara baik sehingga hanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki 

fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. Kurangnya fasilitas 

olahraga yang dimiliki setiap daerah, secara tidak langsung mempengaruhi 

perkembangan prestasi olaharaga yang pada daerah tersebut. Selain itu 

campur tangan Pemerintah pada daerah tidak seoptimal pemerintah pusat 

dalam megembangkan atlet ditingkat provinsi atau nasional.  

Di Jawa Barat sebagian besar Kota/Kabupaten sudah mempunyai 

gelanggang olahraga hanya 7 daerah yang belum mempunyai fasilitas 

olahraga termasuk Kabupaten Subang, berdasarkan berita yang ada di Pikiran 

Rakyat 28 Maret 2017. Untuk memicu pembangunan infrastruktur yang 
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merata Ketua KONI Jawa Barat memutuskan untuk memilih Kabupten 

Subang, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat, sebagai tuan rumah 

pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA) 2022 (Ahmad Saefudin, 2018).  

Pada tahap pelaksanaan PORDA terbagi menjadi 4 tahap yaitu Tahap 

Bidding, yaitu tahap pengajuan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan, 

mempertimbangakan jenis olahraga yang akan dipertandingkan karena 

berkaitan dengan venue dan penyelenggaraan teknis, dan aspek pelestarian 

lingkungan menjadi kriteria utama pengadaan PORDA. Tahap kedua yaitu 

Persiapan, berkaitan dengan seluruh rangkaian sehingga pengawasan 

terhadap simpul yang mempengaruhi reaksi berantai sangat menentukan yang 

didukung oleh seluruh pihak. Tahap ketiga yaitu Pelaksanaan PORDA, pihak 

KONI Provinsi berfungsi sebagai Steering Comitte dan daerah pelaksaan 

sebagai Organizing Comitte dan media berfungsi untuk mempromosikan 

PORDA. Tahap terakhir yaitu Pasca PORDA yaitu seluruh tanggung jawab 

kembali menjadi tanggung jawab pemerintah, beserta dinas dan organisasi 

olahraga terkait, perkembangan potensi ekonomi olahraga, berupa 

pembukaan lapangan olahraga, berupa pembukaan lapangan olahraga, dan 

perolehan pendapatan dari fasilitas di sekitar gelanggang olahraga. Dan 

pembukaan layanan jasa berupa peminaan fitness, konsultasi resep latihan dan 

nutrisi, program penurunan berat badan, dan program penggalian pendapatan 

diperoleh dari sewa dengan tarif yang pantas.  

Infrastruktur yang ada di Kabupaten Subang sendiri belum bisa 

dikatakan layak untuk menjadi tuan rumah pada ajang olahraga tersebut, 

sehingga pemerintah Subang akan merencanakan pembangunan sarana dan 

prasarana olahraga  untuk meningkatkan infrastruktur Kabupaten Subang. 

Pemerintah setempat merencanakan pembangunan Kawasan Olahraga dan 

Rekreasi dengan  

  Stadion Olahraga untuk venue olaharga atletik dan sepakbola. 

Stadion olahraga yang akan direncanakan masuk ke dalam kelas A yaitu 

menampung 50000 orang.  

Perancangan Stadion olahraga di kabupaten subang ini bertujuan 

untuk syarat kesiapan Kabupaten Subang untuk mejadi tuan rumah PORDA 
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2022 menjadi wadah masyarakat subang untuk berolahraga di sekitar stadion, 

meningkatkan prestasi atlet dan menambah nilai perekonomian Kabupaten 

Subang. Standar lapangan olahraga yang diapakai merupakan standar 

international untuk membiasakan para atlet karena fasilitas olahraga ini 

dipakai dalam event-event olahraga tingkat provinsi dan nasional. Tapak 

sendiri berbatasan dengan Jl. Raden Ajeng Kartini dan Jl.Emo Kurniaatmadja 

dengan luas total lahan 32 Ha yang dkemukakan oleh Ketua  Bidang Olahraga 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut: 

Bagaimana merumuskan konsep perancangan stadion olahraga yang 

memenuhi standar internasional dengan tetap memperhatikan aspek 

fungsional, kenyamanan, keamanan, dan mampu menjadi daya tarik 

Kabupaten Subang.. 

 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1. Tujuan 

Mewujudkan konsep perancangan stadion olahraga untuk 

menunjang event-event olahraga yang akan diselenggarakan ditingkat 

nasional dan internasional, menggunakan aspek struktur untuk 

menciptakan estetika pada bangunan stadion. 

1.3.2. Sasaran  

- Mengetahui prinsip perancangan Stadion Olahraga 

- Menentukan konsep dasar yang efektif dan efisien dalam system 

ruangan, bentuk, ruang, system pencahayaan, penghawaan, serta 

elemen ruang berdasarkan kebutuhan sebuah stadion di tingkat 

international. 

- Menentukan konsep tampilan estetika bangunan stadion olahraga 

berdasarkan aspek struktur. 
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 Penetapan Lokasi 

Pemilihan lokasi perancangan Stadion Olahraga d Kabupaten Subang 

- Rencana pemerintah Subang yang akan membangun sebuah stadion 

olahraga  

- Kota Subang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (PORDA) 

tahun 2022 berdasarkan keputusan Dispora dan KONI Provinsi 

- Lokasi yang strategis 

- Sesuai dengan peraturan kebijakan Kota Subang 

- Aksesibiltas yang mudah dekat dengan jalur utama, pencapaian terhadap 

lokasi mudah. 

- Lokasi perancangan yang relative datar 

- Tersedia system infrastruktur yang memadai seperti transportasi, listrik, 

air bersih, saluran kota, dan telekomunikasi 

Setelah melalui proses analisis pemilihan lokasi diatas, maka penulis 

memilih kota Subang sebagai lokasi tapak untuk perancangan Stadion 

Olahraga di Kabupaten Subang. 

 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan untuk tercapainya tujuan dan 

sasaran yang sudah disebutkan diatas yaitu dimulai melalui metode 

pengumpulan data, lalu menentukan topik dan tema yang sesuai, kemudian 

dilanjutkan dengan analisis, setelah itu baru masuk kedalam perancangan 

desain hingga mendapatkan desain yang disepakati..  

A. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature, studi 

pengamatan, studi lapangan, studi banding pada objek yang sesuai dengan 

objek perancangan. Studi literature bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan Stadion Olahraga yang meliputi teori, 

standar untuk gedung olahraga. Studi pengamatan bertujuan untuk 

mendapatkan pengalaman ruang dari keadaan gedung olahraga yang ada. 

Studi lapangan dilakukan untuk memastikan informasi yang ditemukan 

pada saat studi literature. Studi banding dilakukan bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi mengenai bangunan olahraga yang dianggap 

berhasil, baik dari perancangan hingga didirikan bangunan tersebut. 

B. Penentuaan Topik dan Tema 

Topik yang dipilih didasarkan pada isu yang sedang berkembang 

mengenai gedung olahraga yang beredar di masyarakat diikuti dengan 

latar belakang yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sedangkan tema 

digunakan sebagai focus perancangan yang sesuai dan dianggap bisa 

menyelesaikan masalah yang ada. 

C. Analisis 

Proses analisis meliputi analisis fisik dan analisis non-fisik, serta 

analisis kawasan dan wilayah. Analisis fisik meliputi analisis tapak, dan 

analisis bangunan. Analisis non-fisik meliputi analisis fungsi, kegiatan, 

analisis ekonomi, social budaya, dan perilaku. Analisis kawasan dan 

wilayah meliputi komponen analisis lahan dan analisis system utilitas 

kawasan. 

D. Perancangan 

Setelah didapatkan data-data yang mendukung proses perancangan 

baru dapat dimulai hingga didapatkan desain yang dapat menjawab semua 

permasalhaan yang ada. Perancangan meliputi perancangan bentuk, 

struktur, lansekap, utilitas, serta ekonomi bangunan. 

E. Pemeriksaan 

 Dalam proses perancangan yang telah dilakukan kemudian diperiksa 

kembali apakah ada yang bertentangan dari data atau tidak. Jika iya maka 

perlu pengecekan kembali mengenai data tersebut atau dilakukan 

perubahan desain. Apabila setelah pemeriksaan desain dirasa sudah 

cukup, tidak ada desain yang bertentangan dengan data maka desain 

dianggap selesai. 

 Ruang Lingkup Perancangan 

A. Batasan Perancangan 

- Menjawab permasalahan, kebutuhan, serta hal-hal teknis maupun 

non teknis mengenai perancangan stadion olahraga 
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- Ketentuan dan standar yang berlaku dalam bangunan olahraga sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

- Stadion olahraga ini dapat mempengaruhi tingkat kualitas atlet, 

perekonomian, dan daya tarik Kota Subang. 

B. Lingkup Perancangan 

Membahas mengenai perancangan stadion olahraga dan fasiltas 

penunjang lainnya. 

C. Aturan 

Dalam laporan ini penulis merancang stadion olahraga yang sesuai 

dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas. Membahas mengenai 

perancangan desain, kepemilikan proyek yang merupakan proyek 

pemerintah ang menunjang kebutuhan fasilitas olaharaga di Kabupaten 

Subang sehingga perlu mengutamakan batasan biaya dalam proyek. 

D. Tampilan Bangunan 

Bentuk bangunan yang digunakan tampilan bangunan  yang 

mengacu pada tampilan modern dengan tetap memperhatikan ciri khas dari 

wilayah tersebut.. 

E. Struktur 

Dalam kawasan olahraga merupakan kawasan yang hampir 

keseluruhan bangunan memiliki ukuran bangunan yang cukup besar 

sehingga digunakan struktur bentang lebar dengan tetap 

mempertimbangkan iklim disekitar tapak. 

F. Utilitas 

Kebutuhan utilitas pada stadion olahraga di Kabupaten Subang yang 

memiliki luas keseluruhan yang besar dapat mengolah seluruh aspek utilitas 

itu sendiri. 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

A. BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan, 

perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang dituju, penetapan lokasi, 

hingga membahas ruang lingkup perancangan, dan sistematika penulisan. 
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B. BAB II Tinjauan Perancangan Stadion Olahraga di Kabupten 

Subang 

Menjelaskan mengenai kajian literature, dimulai dari definisi 

stdion olahraga, hingga membahas mengenai kajian literature tema, dan 

standar yang digunakan. 

C. BAB III Tinajuan Lokasi Perancangan 

Menjelaskan mengenai pemilihan lokasi berdasarkan peraturan 

dan potensi, analisis dan sintesis tapak yang akan diterapkan pada 

perancangan Stadion Olahraga di Kabupaten Subang. 

D. BAB IV Kesimpulan dan Saran 

Menjelaskan kesimpulan dan penulisan laporan hingga saran yang 

dianjurkan setelah penulisan laporan. 


