
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Biliar adalah salah satu olahraga rekreasi yang juga memiliki prestasi gemilang di Jawa 

Tengah. Olahraga biliar masuk dalam cabang olahraga konsentrasi sehingga dibutuhkan ketahanan 

dan pemahaman mental yang baik serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima. Tidak 

sedikit masyarakat yang memilih biliar untuk berolahraga serta melepaskan kepenatan.  

Semarang sendiri memiliki lebih dari 5 rumah biliar yang masih beroperasi. Namun dari 

rumah-rumah biliar yang ada di Semarang, tidak ada rumah biliar yang didesain khusus untuk 

berlatih serta bermain biliar dan memenuhi kegiatan penunjangnya. Kesan "memaksakan" dalam 

penataan meja biliar serta furniture-furniture yang ada di sekitarnya masih dirasakan oleh pemain 

dan pengunjung. 

Dari tiap rumah biliar rutin mengadakan perlombaan-perlombaan, setidaknya tiga bulan 

sekali diadakan kejuaraan biliar. Baik kejuaraan tingkat kota, tingkat daerah, maupun tingkat 

nasional bahkan internasional. Bukan hanya dari rumah biliar saja yang mengadakan perlombaan, 

namun perusahaan-perusahaan besar yang ikut mendukung olahraga ini sering mengadakan 

kejuaraan. Karena tidak ada sebuah bangunan khusus yang digunakan untuk menyelenggarakan 

kejuaraan-kejuaraan tersebut, kejuaraan diadakan di rumah biliar masing-masing dengan fasilitas 

yang seadanya. 

Untuk memenuhi kebutuhan pemain dalam memiliki peralatan dan perlengkapan berlatih 

biliar yang berkualitas pun masih sulit untuk didapatkan. Tidak ada rumah biliar yang menyediakan 

one-stop service bagi pemain. 

Usia rumah biliar yang sudah lebih dari 5 tahun juga mempengaruhi fasilitas-fasilitasnya. 

Terutama meja biliar yang tidak terawat dengan baik menyebabkan permukaan meja yang tidak 

rata, bantalan yang tidak memantul dengan baik, serta ukuran lobang tidak sesuai. Tongkat atau 

stick yang disewakan tidak lurus, master tip keras, dan handgrip yang mengelupas, tidak layak 

untuk digunakan. 

Dari uraian aktualita di atas dapat disimpulkan bahwa Semarang membutuhkan 

pembangunan sebuah gedung biliar yang didesain khusus untuk berlatih dan bemain biliar serta 

dapat digunakan untuk mengadakan pertandingan berskala internasional. Serta memperhatikan 



kegiatan-kegiatan penunjang bagi pemain dengan adanya toko yang menyediakan perlatan dan 

perlengkapan bermain biliar. 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Untuk mencari ide desain dari Perancangan dan Perencanaan International Pool Hall 

Semarang dengan mengetahui dan mengurai potensi – potensi dan karakteristik yang dimiliki 

kota Semarang agar dapat sesuai dengan konteks lingkungan setempat, yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang, kelengkapan fasilitasnya dan kualitas 

arsitekturnya. 

b. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar perencanaan dan perancangan 

International Pool Hall Semarang berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 

 

3. Ruang Lingkup 

a. Ruang Lingkup Substansial 

Merencanakan sebuah pool hall dengan segala fasilitasnya yang bertujuan untuk 

memaksimalkan fungsinya yaitu sebagai pool hall yang sesuai dengan standart internasional. 

Yang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan perencanaan dan perancangan 

International Pool Hall Semarang. 

b. Ruang Lingkup Spasial 

Dalam menentukan rencana tapak pada kawasan International Pool Hall Semarang ini 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain aksesibilitas, dekat dengan pusat kota, 

dan lain lain.  

 

4. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakaan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur dengan judul "International Pool Hall Semarang" ini adalah metode 

dokumentatif dan deskriptif 

Metode Dokumentatif dilakukan dengan mendokumentasikan beberapa rumah biliar. 

Fasilitas yang disediakan serta penataan meja dan futniture. Alat yang digunakan dalam metode 



ini adalah kamera digital. Hasil dari metode ini berupa foto-foto rumah biliar dan fasilitasnya. Hasil 

foto ini digunakan untuk menambah pemahaman tentang karakteristik rumah biliar yang ada di 

Semarang. 

Metode Deskriptif dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan data kualitatif. Data 

kualitatif di dapat dari survey lapangan, mendatangi rumah biliar dan pustaka. Adapun data 

kualitatif yang di dapat dari survey lapangan berupa data pengunjung, jumlah anggota rumah 

biliar, struktur organisasi, dan ruangan yang ada di dalam sebuah rumah biliar. Studi pustaka 

dilakukan untuk memperoleh landasan teori standar perencanaan dan peraturan. 

 

5. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul International 

Pool Hall Semarang adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikankan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, 

metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN INTERNATIONAL POOL HALL 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian, peralatan & perlengkapan, 

pelaku, kegiatan, penekanan desain, dan studi banding. Dari bab ini didapatkan 

pemahaman tentang apa itu pool hall yang didasari oleh informasi-informasi yang didapat 

dari studi literatur. 

BAB III TINJAUAN KOTA SEMARANG  

Membahas tentang tinjauan kota Semarang dan perkembangan Pool Hall di kota 

Semarang. 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUMAH BILIAR 

Bab ini berisikan tentang pendekatan-pendekatan yang diambil dan merupakan proses 

analisa dari International Pool Hall yang berada di Semarang. Langkah-langkah yang 

diambil pada bab ini akan menentukan produk desain nantinya. 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUMAH BILIAR 

Merupakan hasil dari analisa yang akan menjadi landasan proses selanjutnya yaitu 

eksplorasi dan grafis. 

 


