
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Kota DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia dengan kepadatan penduduk yang menurut

statistik Bappeda DKI Jakarta tahun 2012 mencapai 9.991.778 jiwa atau hampir 10 juta jiwa manusia
hidup di lingkup kawasannya. Tentunya dengan menjadi ibukota suatu negara, kelengkapan kota dari
berbagai sektor dapat dilihat di kota ini. Berbagai fasilitas dan jenis pekerjaan pun lebih bervariasi
dibandingkan kota – kota lainnya di Indonesia. Hal inilah yang membuat para investor baik pihak asing
maupun dalam negeri berlomba – lomba membangun usaha yang dapat menarik konsumen di kota yang
disebut kota Metropolitan ini. Usaha tersebut juga bermacam – macam dari kebutuhan harian seperti
produk makanan sampai properti juga berbagai macam fasilitas transportasi, olahraga, dan tempat
rekreasi yang dapat digunakan berbagai kalangan berdasarkan kemampuan mereka untuk
mendapatkannya. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie
Budiman, total pendapatan dari pajak restoran, hiburan, dan retribusi semacamnya pada akhir tahun
2013 mencapai 3,103 triliun rupiah atau meningkat 60 persen dari tahun 2012 yang hanya 2,6 triliun
(PlasaMSN, 2014). Tentunya hal ini dapat memperlihatkan tingkat konsumsi yang baik dari masyarakat
seperti tempat hiburan. Saat ini, hiburan yang benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat kota adalah
hiburan sehat, yaitu hiburan yang menyehatkan dengan tempat olahraga yang dapat sekaligus menjadi
tempat rekreasi bersama keluarga maupun teman sepergaulan.

Melihat hal tersebut, peluang untuk membangun sarana olahraga sekaligus rekreasi sangatlah
menjanjikan di kota Jakarta. Salah satunya adalah Bowling Center.Sarana olahraga ini memberikan nilai
lebih, dimana seseorang datang ke tempat bowling tidak hanya sekedar berolahraga tetapi juga mencari
suasana olahraga yang memiliki nuansa berbeda dari tempat olahraga lainnya (Payne, 2013).Nuansa
berbeda yang umumnya ditawarkan oleh Bowling Center adalah hiburan berupa musik, café atau bar
serta suasana cosmic (suasana area bowling dimana lampu berwarna - warni dengan efek glow in the
dark).Tentunya hal yang paling utama dalam bangunan ini adalah fasilitas untuk bermain bowling.

Permainan bowling merupakan salah satu olahraga dengan aktifitas pemain, yaitu melempar
bola bowling diatas lintasan yang panjang untuk menumbangkan sepuluh buah pin (ten-pin). Bowling
sendiri saat ini lebih dikenal dengan bangunan rekreasi in-door.Alasan bahwa permainan bowling ini
dapat dikatakan hiburan sehat karena selain menjadi permainan, olahraga bowling dapat menjadi
latihan fisik untuk membakar lemak dan mereggangkan otot yang biasanya jarang bekerja.Permainan
yang cukup mudah serta dapat dimainkan oleh anak – anak, remaja, dan orangtua ini menjadi tujuan
rekreasi dan hiburan yang ideal untuk masyarakat kota. Selain manfaat bagi fisik, terdapat manfaat
psikologi dalam permainan bowling, yakni menguatkan jalinan pertemanan atau membuat perkumpulan
baru.

Biaya yang dikeluarkan untuk bermain bowling tidak terlalu mahal, yakni berkisar 20.000 -
50.000 rupiah.Hal ini membuat penggemar permainan bowling merupakan masyarakat yang berada di



golongan menengah – keatas.Kemajuan dan aplikasi teknologi serta munculnya model bisnis baru
membuat bowling terus memperluas basis pelanggan dengan penawaran beragam hiburan dan fasilitas
rekreasi.Berkat hal tersebut, industri bowling terus tumbuh dan mendapatkan keuntungan.

Kebutuhan akan Bowling Center di Jakarta tergambar dari sudah adanya bangunan tersebut
padabeberapa lokasi seperti Jakarta Bowling Center di Jakarta Selatan, Jaya Ancol Bowling di Jakarta
Utara, dan Spin City Bowling di Jakarta Pusat. Tempat – tempat tersebut ternyata berhasil menunjukkan
bahwa minat masyarakat kota Jakarta terhadap permainan bowling cukup tinggi. Contohnya seperti
yang terdapat Jakarta Bowling Center.Dalam sehari Bowling Center yang terdapat di kawasan Kuningan
Jakarta Selatan ini dapat di datangi pengunjung yang bermain bowling sebanyak 200 – 250 orang dalam
seharinya dan hari libur atau hari besar, jumlah pengunjung yang datang dapat naik 100% – 150%.
Kemudian fakta yang terdapat di negara Indonesia sendiri bahwa olahraga bowling masuk ke dalam
suatu kompetisi olahraga tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) dan hal tersebut dapat
dilihat berdasarkan riwayat cabang olahraga yang masuk dalam PON. Diketahui menurut keterangan
Menpora, salah satu persyaratan suatu cabang olahraga dapat di daftarkan dalam PON adalah dengan
adanya perwakilan pemain minimal dari lima provinsi berbeda (Wowkeren, 2012). Artinya adalah bahwa
bowling memiliki peminat cukup tinggi di Indonesia karena sudah tersebar di banyak provinsi.

Oleh karena sudah adanya beberapaBowling Centerdi Jakarta yang menunjukkan bahwa peluang
pembangunan kembali tempat tersebut cukup menjanjikan dengan dukungan manfaat dan minat
masyarakat, maka dibutuhkan perencanaan dan perancangan Bowling Center baru sebagai pusat dan
tempat rujukan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat bermain bowling dengan fasilitas bernilai
lebih sebagai keunggulan, mengakomodasi, serta menarik minat masyarakat kota Jakarta untuk
mengunjunginya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN
1.2.1. Tujuan

Membuat perencanaan dan perancangan sebuah bangunan Bowling Center di Jakarta
sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang haus akan hiburan
untuk menghilangkan kepenatan dengan hiburan sehat, yakni rekreasi sekaligus menjadi ajang
berolahraga bersama teman atau keluarga dengan fasilitas yang memberikan nilai lebih sebagai
keunggulan dari bangunan ini dengan bangunan lain sejenis.

1.2.2. Sasaran
Mendapatkan hasil berupaLaporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur

(LP3A) Bowling Center di Jakarta berdasarkan tinjauan dan analisa yang dibuat.

1.3. MAKSUD
1.3.1. Subyektif

Memenuhi salah satu tahap persyaratan mata kuliah Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, yakni tahap penyusunan Laporan Program
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A).



1.3.2. Obyektif
Mendapatkan acuan dalam pembuatan Landasan Program Perencanaan dan

Perancangan Arsitektur (LP3A) bagi mahasiswa yang mengikuti Tugas Akhir dan diharapkan
penulisan ini dapat menjadi pertimbangan untuk dibangunnya Bowling Center di Jakarta dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan sehat yang jumlahnya sangat sedikit di kota
tersebut.

1.4. RUANG LINGKUP

Lingkup pembahasan dari Bowling Center di Jakarta ini meliputi proses perencanaan dan
perancangan suatu tempat bermain bowling yang sangat sedikit jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di kota Jakarta dengan tipe dan fasilitas – fasilitas yang mempunyai nilai lebih sebagai
keunggulan bangunan, para pelaku sebagai pengguna bangunannya, serta penekanan desain arsitektur
modern.

1.5. METODE PEMBAHASAN
Metode yang dipakai dalam penelitianLaporan Program Perencanaan dan Perancangan

Arsitektur (LP3A) Bowling Center di Jakarta  secara garis besar adalah metode deskriptif.
Metode ini dilakukan dengan caramenjabarkan atau menguraikan data dari studi pustaka atau
studi literatur, wawancara dengan narasumber terkait, observasi lapangan, serta browsing
internet yang berkaitan dengan Bowling Center.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pada tahap Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)

dalam Tugas Akhir dengan judul Bowling Center di Jakarta adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika
bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan tinjauan tentang pengertian dan gambaran Bowling Center serta tipe, kelengkapan,
jenis ruang, fasilitas, standar ukuran, dan berbagai sistem yang digunakan juga tinjauan teoritis
mengenai penekanan desain pada bangunan tersebut berdasarkan studi pustaka dan studi
banding.

BAB III TINJAUAN LOKASI
Berisikan tinjauan umum dan analisa akan lokasi dibangunnya Bowling Center, yakni di Jakarta
dengan melampirkan serta membahas data kondisi fisik dan non – fisik, potensi, serta kebijakan
atau peraturan berlaku yang berkaitan dengan bangunan.



BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Membahas tentang pendekatan yang dipakai dalam pembuatan Bowling Center, yaitu
pendekatan dari berbagai segi aspek, perhitungan besaran ruang dan luasannya, alternatif
tapak, serta pendekatan konsep.

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Merupakan hasil dari pembahasan bab sebelumnya yang berupa program ruang serta tapak
teripilih untuk dibangunnya Bowling Center di Jakarta.



1.7. ALUR PIKIR
JUDUL TUGAS AKHIR

BOWLING CENTER DI JAKARTA

Gambar1.1. Bagan Alur Pikir Bowling Center
di Jakarta
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ANALISA

 Pelaku dan aktifitas
 Kebutuhan Ruang, kapasitas, dan fasilitas sesuai dengan persyaratannya serta dengan analisa dari komparasi
 Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur
 Analisa Alternatif Lokasi Tapak

HASIL
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)

Bowling Center di Jakarta

TINJAUAN LOKASI

 Tinjauan Umum DKI Jakarta
 Tinjauan Perkembangan Bowling

Center di Jakarta

TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING
(studi literatur, internet, dan studi banding)

 Landasan Teori mengenai pengertian,  fungsi ,
serta fasilitas yang tersedia di Bowling Center.

 Tinjauan pedoman perencanaan sebuah Bowling
Center dengan standart yang berlaku
berdasarkan acuan.

 Tinjauan Penekanan Desain Arsitektur Modern
 TInjauan Studi Banding Bowling Center beserta

kesimpulannya.

AKTUALITA
 Sudah adanya beberapa Bowling Center di Jakarta yang berhasil mendapatkan minat yang tinggi dari

masyarakat.
 Minat masyarakat kota Jakarta untuk bermain bowling cukup tinggi dan dapat mengalami kenaikan jumlah

pengunjung sebanyak 100% - 150% ketika hari libur.
 Bowling merupakan cabang olahraga yang masuk dalam PON.

URGENSI
Dibutuhkan dibangunnya Bowling Center di Jakarta sebagai sarana atau tempat yang dapat mengakomodasi
kebutuhan masyarakat kota dengan hiburan sehat, yakni rekreasi sekaligus berolahraga bersama teman atau
keluarga untuk  bermain bowling yang sedikit jumlahnya di Jakarta.

ORIGINALITAS
Perencanaan dan perancangan bangunan Bowling Center dengan tipe dan fasilitas yang bernilai lebih serta
penekanan desain arsitektur modern serta sebagai keunggulan bangunanyang mampu menjadi pusat dan tempat
rujukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hiburan sehat, yakni permainan
bowling di Jakarta.


