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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Dengan semakin berkembangnya dan dikenalnya dunia game oleh 

masyarakat umum, khususnya para remaja dan para penggila game, telah 

merangsang pertumbuhan rumah – rumah game atau yang sering disebut 

dengan game center. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan 

khualitas fasilitas yang baik. Saat ini, game center bisa dikatakan hanya 

‗‘menumpang‘‘ di dalam bangunan lain seperti ruko atau mall. Atau lebih 

parahnya lagi, ada beberapa game center yang dapat diibaratkan seperti 

‗‘gudang‘‘ yang diperuntukkan untuk bermain game tanpa ada perancangan dan 

desain yang jelas. 

Di Semarang khususnya, hampir tidak ada  fasilitas game center yang berdiri 

sendiri, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan dan 

memenuhi standart. Menyediakan fasilitas, khususnya ruang dan peralatan yang 

lengkap dan berkualitas. Sehingga, dapat membantu memperkaya pengetahuan 

dan meningkatkan kemampuan, tentunya dalam bidang eSports dan Virtual 

Game. 

Perancangan proyek ini merupakan perancangan sebuah bangunan baru 

dengan fungsi sebagai bangunan hiburan yang berkaitan dengan game, yaitu 

Electronic Sports dan Virtual Game Center yang terletak di Kota Semarang. 
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 Ketertarikan (Interest) 

Seiring dengan perkembangan dunia game dan melihat animo 

masyarakat Semarang khususnya kaum remaja yang semakin meningkat, 

diperlukan suatu wadah yang dapat menjawab minat dan kebutuhan 

mereka mengenai dunia game. Untuk memenuhi minat dan kebutuhan 

tersebut, harus ada upaya untuk membangun dan mendirikan sebuah 

sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif melaui Elektronik 

Sports dan Virtual Game Center di Kota Semarang. 

 Kepentingan (Urgency) 

Perkembangan teknologi yang ada saat ini, juga merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan dunia game. Game yang pada mulanya 

hanya berbentuk permainan sederhana, saat ini sudah berubah dan 

menjelma menjadi game yang jauh lebih menarik dengan grafis dan efek 

– efek yang semakin memukau. 

Saat ini, telah banyak jenis – jenis game yang diproduksi bahkan banyak 

dari game tersebut yang diperlombakan, dari mulai tingkat regional atau 

lokal, nasional, dan bahkan tingkat dunia seperti event WCG (World Cyber 

Game), ESWC (Electronic Sports World Cup), maupun ESL (Electronik 

Sports League) yang semuanya di ikuti lebih dari 60 negara setiap 

tahunnya. Dan lalu ajang game ini lah yang sering disebut dengan istilah 

Electronic Sport (eSport). 

 Semakin berkembangnya game yang ada, sekaligus juga menarik 

perhatian para ‗‘Gamer‘‘. Total ada lebih dari 25 juta orang gamer yang 
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tersebar di seluruh Indonesia, dan angka tersebut selalu meningkat setiap 

tahunnya. (Harian TribunNews, 31 Januari 2014) 

 Namun di Indonesia eSports sendiri masih kurang mendapat 

perhatian dari masyarakat. Selama ini masyarakat mengira permainan 

semacam ini hanya membuang waktu dan uang, serta tidak berguna. 

Padahal sebenarnya bermain game bisa meningkatkan produktivitas 

kerja, mengajarkan bagaimana berpikir strategis, cepat bertindak, dan 

pembelajaran bekerja dalam tim, serta memperlambat penuaan otak 

(Harian Jawa Pos, 20 Februari 2009). 

Pemikiran sempit dari masyarakat yang awam tentang eSport ini juga 

merupakan salah satu kendala yang menghambat kemajuan para gamer 

di Indonesia. Selain itu, kendala yang lain adalah belum tersedianya 

bangunan yang menyediakan sarana penyelenggaraan pertandingan dan 

pelatihan olahraga elektronik tersebut. 

 Adrien Vincent, wakil pimpinan ESWC (Electronic Sports World 

Cup), mengatakan bahwa oleh karena beberapa hal, video game 

seharusnya dapat disebut sebagai permainan olahraga (sport): “Good 

video gaming is not only about moving a mouse around on a screen. 

Good eyesight, reflexes, a strategic mind, team spirit and a reliable coach 

are also necessary. Players need to think like champions to succeed. 

Many successful youths behave like sportsmen, have healthy lifestyles 

and foster good relations with gaming partners. Sure, players sweat less 
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than athletes, but they must remain very concentrated all the time. That’s 

why video games should be considered to be a sport.’’ 

( The Queens, 2007 ) 

 Dengan banyaknya jumlah gamer yang tersebar di Indonesia, telah 

meningkatkan industri rumah game (game center), termasuk di Kota 

Semarang. Namun, kebanyakan rumah – rumah game yang ada saat ini, 

masih dalam skala kecil dengan fasilitas yang kurang memadahi dan jauh 

tertinggal dibandingkan dengan fasilitas eSports dan virtual game yang 

ada di kota-kota besar lainnya, dan bahkan negara – negara lain. 

Padahal, Indonesia cukup berprestasi dalam ajang eSports ini. Salah satu 

contoh adalah Indonesia menempati peringkat ke 7 dalam ajang WCG 

(Word Cyber Game) yang diikuti lebih dari 60 negara di tahun 2007. Dan 

peringkat ini, mengalami kenaikan di tahun berikutnya.  

 Saat ini, bahkan telah didirikan asosiasi resmi yang menangani 

eSports di Indonesia, dan asosiasi tersebut di beri nama IeSPA (Indonesia 

eSports Association). ieSPA sebagai federasi eSports di Indonesia telah 

resmi menjadi bagian dari FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi 

Masyarakat Indonesia) yang pelaksanaan dan pengawasannya ada di 

bawah Menpora. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan didirikannya ―ELECTRONIC 

SPORTS DAN VIRTUAL GAME CENTER di KOTA SEMARANG‘‘ yang 

merupakan suatu game center, di mana para gamer yang ada di kota 
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semarang khususnya dapat bermain, bertanding, bahkan menjalanankan 

simulasi olahraga dengan teknologi berbasis game. 

 Kebutuhan (Need) 

Perlu adanya suatu wadah yang mendukung kelengkapan fasilitas 

yang memadai dan memenuhi standart untuk ruang penjualan, ruang 

bermain (baik itu arcade game, pc game maupun console game), ruang 

bertanding, ruang bermain dengan teknologi berbasis gesture recognition 

dan ruang – ruang lain yang difokuskan dalam pemenuhan kebutuhan di 

dalam game center. 

 Ketertarikan (Relevancy) 

Memfokuskan pada desain bangunan dan desain ruang – ruang 

untuk penjualan, bermain (baik itu arcade game, pc game maupun 

console game), ruang bertanding, maupun ruang bermain dengan 

teknologi berbasis gesture recognition. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan wadah / fasilitas hiburan 

maupun pelatihan di bidang game, sebagai respon minat masyarakat, 

khususnya para remaja di Kota Semarang. Juga untuk mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan dalam bidang game. 

 

 



6 
 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dari proyek ini adalah para gamer professional maupun 

non profesional yang ada di Kota Semarang maupun Jawa Tengah 

khususnya, dan para remaja maupun seluruh lapisan masyarakat pada 

umumnya. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek ini adalah suatu bangunan dengan 

fungsi sebagai bangunan yang menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan 

eSports dan Virtual Game. Dimana bangunan ini nantinya merupakan bangunan 

yang berdiri sendiri / tidak terintegrasi dengan bangunan lainnya. 

Lingkup yang dibahas dalam perancangan Electronic Sports dan Virtual 

Game Center ini, yakni : sistem mengenai eSports dan virtual game yang 

digunakan, studi tentang pelaku, kegiatan, dan kebutuhan fasilitas, studi 

komparasi proyek sejenis, dan sarana lain yang menunjang dalam bidang 

eSports dan virtual game yang semuanya akan ditata sebagai berikut : 

 Tinjauan proyek, meliputi : terminology, spesifikasi proyek, permasalahan 

desain dan studi proyek sejenis. 

 Analisa pendekatan program arsitektur, meliputi : analisa pendekatan 

arsitektur, system bangunan dan konteks lingkungan. 

 Program arsitektur, meliputi : konsep program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, dan faktor persyaratan perancangan. 

 Kajian Teori, meliputi : tema desain dan permasalahan dominan. 
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1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam Proyek Akhir 

Arsitektur (PAA) 66 ini, antara lain : 

Data Primer 

Data – data primer diperoleh melalui : 

 Metoda Dokumentasi 

Cara pengumpulan data berupa pengambilan foto lokasi proyek 

sejenis, yaitu: 

 XYZ Game Center Semarang. 

 FLUX Malang. 

 GameFantasia Mall Ciputra Semarang. 

Pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk menunjang kejelasan 

dan kenyataan data yang telah diamati, diantaranya : 

 Mengetahui aktivitas dan pola kegiatan yang terjadi 

pada proyek terkait. 

 Mengetahui pola sirkulasi ruang yang 

menghubungkan dengan fungsi kegiatannya. 

 Mengetahui standart ruang apa saja yang diperlukan 

untuk bangunan eSports dan Virtual Game Center. 

 Mengetahui bagaimana system utilitas seperti 

jaringan kabel listrik maupun jaringan kabel koneksi 
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agar tidak mengganggu dan membahayakan 

pengguna di dalamnya. 

 Metoda Pengukuran 

Cara pengumpulan data dengan melakukan pengukuran standar – 

standar besaran ruang dan kapasitas pengguna tiap fungsi ruang, 

seperti : pengukuran ruang – ruang yang dibutuhkan dan asumsi 

kapasitas pengguna bangunan. 

 Metoda Wawancara / Interview 

Cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara / Tanya 

jawab langsung dengan orang – orang terkait, mengenai aktifitas, 

fasilitas, serta perilaku yang terjadi dalam lokasi, sehingga data 

yang didapatkan lebih akurat dan terpercaya. 

Data Sekunder 

Data – data sekunder diperoleh melalui : 

 Metoda Literatur 

Cara pengumpulan data dan teori dengan mencari buku – buku 

yang berhubungan dengan eSports dan virtual game, misalnya : 

tentang bangunan hiburan khususnya Game Center, termasuk 

fasilitas apa saja yang dibutuhkan, standar studi besaran ruang, 

kapasitas ruang, sirkulasi ruang, besaran massa, studi pengolahan 

tapak, serta sirkulasi dan tatanan ruang luar. 

Metoda literature ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana 

menciptakan bangunan yang ramah lingkungan bagi lingkungan 
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sekitar dan hemat energy tanpa mengurangi identitas bangunan itu 

sendiri. 

 Metoda Internet 

Cara pengumpulan data dengan mengambil data – data melalui 

browsing dari internet menyangkut data, dan proyek – proyek 

sejenis. 

 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda penyusunan dan analisa yang digunakan, yaitu : 

 Metoda secara Induktif, yaitu berdasarkan studi banding / 

komparasi dengan bangunan – bangunan terkait dengan kasus 

sejenis mengenai eSports dan Virtual Game Center. 

 Metoda secara Deduktif, yaitu berdasar buku – buku literature yang 

relevan tentang bangunan eSports dan Virtual Game Center. 

 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman dilakukan dengan : 

 Metoda Analisa 

Metoda analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data 

hasil studi kasus dan studi literature terkait bangunan eSports dan 

Virtual Game Center yang telah diamati, kemudian diidentifikasi 

dengan cara menyusun, mengorganisasi, dan mengatur / 
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menentukan data – data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

Analisa yang didapat meliputi : 

 Pendekatan kelompok kegiatan menurut pelakunnya, 

meliputi pengunjung, pengelola, staff, tekhnisi, 

cleaning service, dan security. 

 Pendekatan aktivitas, persyaratan ruang, dan 

kebutuhan ruang. 

 Pendekatan struktur organisasi dalam Game Center 

 Pendekatan jumlah pelaku, meliputi jumlah 

pengunjung, pengelola, staff, tekhnisi, cleaning 

service, dan security. 

 Pendekatan hubungan dan sirkulasi ruang. 

 Pendekatan studi besaran ruang. 

 Pendekatan system bangunan, baik sistem struktur, 

utilitas, maupun konstruksi bangunan. 

 Pendekatan lokasi dan konteks lingkungan. 

 Metoda Sintesa 

Metoda sintesa merupakan kelanjutan dari analisa. Metoda ini 

dianggap sebagai penerjemah, dimana hasil dari analisa digunakan 

untuk tahap selanjutnya, yakni sebagai dasar untuk disintesiskan 

menjadi desain lingkup komplek berupa bangunan Game Center. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dilakukan melalui konsep, tahap 

rancangan / desain skematik, tahap pengembangan rancangan / desain, 

serta tahap penyempurnaan, hingga pembuatan detail dan presentasi. 

Konsep yang meliputi studi aktivitas, program besaran ruang, utilitas 

bangunan, struktur bangunan, fasade bangunan, system sirkulasi pada 

bangunan, skyline, dan potensi. 

Rancangan skematik melalui studi preseden terhadap bangunan – 

bangunan yang telah ada, sketsa situasi, siteplan, denah, tampak, 

potongan. Pengembangan desain merupakan proses pengembangan 

yang telah didapatkan dari tahap rancangan skematik secara terskala dan 

terperinci, yang meliputi : situasi, siteplan, denah, tampak, dan potongan. 

Pembuatan detail terdiri dari : detail arsitektural, detail struktur dan 

konstruksi. Penyempurnaan desain merupakan tahap finishing produk 

yang siap untuk dikumpulkan dan dipresentasikan. 

Presentasi dimaksudkan untuk menjelaskan alas an pemilihan 

proyek Electronic Sports dan Virtual Game Center yang disertai gambar 

serta penjelasan yang disusun dalam media presentasi. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan, meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang proyek, tujuan, dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

 Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus, serta kesimpulan,  

batasan, dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan system 

bangunan, dan analisa pendekatan konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

 Berisi tentang konsep program, serta tujuan perancangan, factor penentu 

perancangan, factor persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI 

 Berisi tentang kajian teori tema desain dan kajian teori permasalahan 

dominan. 

  




