
DATA STADION DEPATI AMIR KOTA PANGKALPINANG 

 

I. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN STADION DEPATI AMIR  

Dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai 

provinsi yang baru berkembang, maka diperlukan pembangunan sarana disegala bidang. Termasuk 

sarana olahraga, guna menunjang terbentuknya masyarakat yang sehat dan dinamis, yang pada 

akhirnya akan menjadi modal pembangunan di bidang lain. 

Pembangunan suatu sarana olahraga yang terpadu akan mendorong dan memacu 

masyarakat untuk berpola hidup sehat dengan cara berolahraga, dan tidak kalah pentingnya akan 

lahir olahragawan yang berprestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional yang akan 

mengharumkan nama Provinsi Bangka Belitung yang tercinta. 

Untuk mewujudkan sarana olahraga yang terpadu, maka dibangun stadion yang diberi 

nama Stadion Depati Amir. Pemberian nama ini bertujuan untuk mengenang dan meneladani 

semangat dan heroisme Pahlawan Depati Amir, sehingga menjiwai seluruh masyarakat pada 

umumnya, dan olahragawan pada khususnya untuk terus berprestasi. 

Pembangunan Stadion Depati Amir dimulai pada tahun 1982 dengan dana awal dari 

bantuan PT. Timah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan terhenti pada 

tahun 1985 karena kekurangan dana. Kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka 

Belitung pasda tahun 2002 – 2003, dan pada tahun anggaran 2004 – 2005 pembangunan lanjutan 

untuk menyelesaikan serta memfungsikan Stadion Depati Amir diserahkan kepada Pemerintah Kota 

Pangkalpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang. Sehingga pada tanggal 6 

Agustus tahun 2005 Stadion olahraga ini selesai dan dapat difungsikan sebagaiman mestinya. 

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali melanjutkan pembangunan 

stadion ini9 dengan penambahan 8 lintasan atletik sinetik dan kelengkapannya yang berstandar 

internasional (IAAF) sehingga fungsi stadion ini dapat berjalan dengan lengkap yaitu sebagai arena 

sepak bola dan atletik. 

Stadion Depati Amir merupakan stadion pertama di Provinsi Kepaluan Bangka Belitung, 

yang dibangun sesuai dengan standar Internasional, baik dimensi ukurannya maupun spesifikasi 

teknisnya. 

Stadion Olahraga Depati Amir terdiri dari: 

1. Bagian Lapangan untuk sepak bola  

2. Bagian Lintasan lari dan fasilitas untuk Atletik 

3. Sarana Penunjang yang terdiri dari Tribun tertutup dan terbuka, Ruang Kantor, Loket, 

Toilet/WC, dan tempat parkir. 

 



 

Pembangunan Stadion Depati Amir akan memberikan dampak positif yang bersifat strategis 

antara lain: 

1. Menumbuhkembangkan olahragawan dan bibit olahragawan yang akan mengharumkan nama 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditingkat nasional maupun internasional. 

2. Tempat berkumpulnya masyarakat untuk acara yang bersifat masal baik yang bersifat 

kenegaraan maupun budaya. 

3. Menambah pendapatan asli daerah dengan adanya manajemen dan pengelolaan stadion yang 

berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dimungkinkan apabila Stadion Depati Amir yang 

merupakan sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diguna untuk acara-acara 

komersial, seperti ajang turnamen sepakbola atau turnamen atletik baik tingkat lokal, nasional 

maupun internasional. 

4. Mensejajarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, 

sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi tuan rumah untuk event-event 

olahraga yang berskala nasional atau bahkan internasional. 

5. Meningkatkan nilai ekonomis di daerah sekitar stadion. 

 
 

II. STADION 

Stadion dapat menampung 12.000-15.000 orang penonton. Bearti telah memenuhi syarat 

sesuai “Tata cara perencanaan teknik bangunan stadion” yang dituangkan dalam SK bersama No. 

483/kpts/1991. No. 066/KPTS/1991 Dimana ditentukan kapasitas stadion untuk kabupaten / kota 

adalah sebesar 10.000 s/d 30.000 penonton. 

 
III. DATA TEKNIS 

▪ Luas Seluruh Area Stadion   : 5 Ha 

▪ Luas Area Lapangan Sepak Bola  : 8000 M2 

▪ Luas Area Arena Sarana Atletik  : 7000 M2 

▪ Luas Area Bebas    : 6500 M2 

▪ Luas Area Tribune Penonton   : 9000 M2 

▪ Luas Area Parkir Stadion dan lansekap : 15000 M2 

▪ Luas Area Jalan Lingkungan   : 4500 M2 

 
➢ Spesifikasi Area Arena Sarana Atletik 

- Luas arena 7000 M2 

- Lantai arena memakai material sintetis dengan merk regupol dan tebal 13 cm 

- Sub base memakai beton kualitas K-225 dengan toleransi kemiringan 0,9-2% 



- Arena A tletik Mencakup 8 Lintasan dan 2 Disection (Standart Internasional) 

- Mencakup Cabang Atletik: 

o Lari 100m 

o Lari 110m 

o Lari 200m 

o Lari 400m 

o Lari Marathon  

o Lari Estafet, dll 

o Loncat jauh 

o Jalan cepat 

o Loncat tinggi 

o Loncat galah 

o Steple chase  

o Lempar lembing 

o Lempar cakram 

o Tolak peluru 

o Lempar martil, dll 

➢ Spesifikasi Area Bebas 

- Luas 6500 M2 

- Rumput gajah 

- Gravel 

- Untuk pemanasan dan safety pemain dari penonton 

 
➢ Spesifikasi Area Tribune 

- Luas Area 9000M2 

- Daya tampung penonton 15000 orang 

o Tribune VIP Barat 750 orang dengan atap 

o Tribune VIP Timur 1250 orang tanpa atap 

o Tribune utara 6500 orang  

o Tribune selatan 6500 orang 

➢ Spesifikasi Area Parkir dan Lansekap 

- Luas Area 15000 M2 



- Terbuat dari conbloc 

- Lansekap rumput gajah 

- Kapasitas parkir: 

o Motor ±500 Kendaraan 

o Mobil ±300 Kendaraan 

➢ Spesifikasi Area Jalan Lingkungan 

- Luas 4500M2 

- Jalan Aspal Hotmix dengan lebar 6 M 

- Jalan penghubung antara utara dan selatan 


