BAB V
KAJIAN TEORI

5.1.

Kajian Teori Tema Desain
Tema desain : Arsitektur Kontemporer
5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain
A. Arsitektur Kontemporer
Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arsitektur adalah
seni bangunan, sedangkan kontemporer adalah kini, kekinian, atau
dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Arsitektur Kontemporer adalah
seni bangunan yang sedang berkembang pada saat sekarang / masa kini.
Arsitektur kontemporer adalah

suatu

gaya

arsitektur yang

bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu terutama dari
segi kemajuan tekhnologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan
suatu gaya arsitektur, berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata –
terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam (Cerver, Francisco
Asensio.The World of Contemporary Architecture.2000).
Arsitektur Kontemporer adalah bentuk – bentuk aliran arsitektur
yang tidak dapat dikelompokkan dalam suatu aliran arsitektur atau
sebaliknya

berbagai

arsitektur

tercakup

di

dalmnya

(Sumalyo,

Yulianto.Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX.Universitas
Gajah Mada)
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Gaya arsitektur kontemporer juga sering diterjemahkan sebagai
istilah arsitektur modern (Burden, Ernest E.Ilustrated Dictionary of
Architecture.2012).
Arsitektur kontemporer memiliki karakter geometri dengan pola –
pola melengkung, blob, lipatan, berkerut, melintir, atau menyebar (Jenks,
Charles.The New Paradigm in Architecture : The Language of Postmodernism.2002).
B. Ciri – Ciri Arsitektur Kontemporer
Menurut Francisco asensio cerver di dalam bukunya yang berjudul the
World of Contemporary Architectur, ciri – ciri arsitektur kontemporer, yaitu
:


Ekspresi bangunan bersifat subjektif.



Kontras dengan lingkungan sekitar.



Bentuk sederhana namun bersifat kuat.

Adapun ciri lain dari arsitektur kontemporer antara lain :
Faktor bahan.


Menggunakan bahan – bahan yang sedang berkembang dan
terkesan artificial (buatan atau fabrikasi).

Faktor warna.


Lebih didominasi oleh satu warna.



Menggunakan warna – warna monokromatik.
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Faktor bentuk


Bermain dengan bentuk geometris.



Cenderung mencolok dari lingkungan sekitar.



Personal dan ekspresi yang subjektif.



Cenderung tidak menggunakan ornament.



Mengeksploitasi tekhnologi.



Teori elementer (ukuran kolom, balok, dinding, perbandingan
panjang dan lebar, dll) tidak diperhitungkan lagi.

5.1.2. Studi Preseden
A. Denver Art Museum – Daniel Libeskind
Gambar 5.1 Denver Art
Museum – Daniel Libeskind
Sumber :
http://www.archdaily.com/80309
/denver-art-museum-daniellibeskind/

`

Bangunan runcing karya arsitek Daniel Libeskind ini disebut

Gedung Frederic C. Hamilton dan merupakan bagian dari kompleks
Museum Seni Denver yang sudah ada sebelumnya. Terinspirasi oleh
vitalitas dan pertumbuhan kota Denver, gedung baru ini menjadi rumah
bagi koleksi seni Modern dan kontemporer serta koleksi Kelautan dan
kesenian Afrika.
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Studio Arsitektur Daniel Libeskind yang berbasis di Berlin ditunjuk
sebagai arsitek utama dalam proyek ini pada bulan Juli 2000, setelah
menyelesaikan kompetisi dengan 40 arsitek lainnya. Segera setelah itu,
pada bulan Agustus 2000, Studio Libeskind membentuk usaha patungan
dengan Arsitek Kemitraan Davis yang berbasis di Denver untuk bersamasama merancang Gedung Hamilton dan kompleks sekitarnya.
Pada bulan Juli 2001, perusahaan konstruksi MA Mortensen terpilih
sebagai kontraktor utama. Ove Arup adalah insinyur struktural.
Pembangunan Gedung Hamilton membutuhkan sekitar 2.740 ton
besi, 230.000 ft2 titanium dan 7.400 yd ³ beton. Hampir semua besi yang
digunakan dibuat di AS.
Terdapat tiga balok baja seberat 550 lb/ft‘ dan panjang 60ft – begitu
panjangnya balok utama tersebut sehingga hanya ada satu perusahaan
yang mampu membuat baja tersebut yakni di Belgia. Mortensen
menggunakan program komputer 3D state-of-the-art untuk memetakan
lokasi

setiap

batang

baja

sebelum

dipasang.

Perusahaan

juga

menerapkan bahan anti api pada semua baja.
Untuk membuat gedung Hamilton aman dan stabil, 116 kolom
vertikal terbuat dari baja dan beton diinstal mulai dari pondasi bangunan
hingga ke batuan dasar.
Ketika selesai, perpanjangan gedung baru Museum Seni Denver ini
akan menjadi rancangan struktur pertama Daniel Libeskind yang berhasil
selesai. Pada tahun 2003 ia terpilih untuk merancang Menara Kebebasan
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yang akan berdiri di atas bekas situs World Trade Center di New York.
Ketika Freedom Tower ini selesai, gedung ini akan menjadi salah satu
bangunan paling penting di awal abad 21.
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B. The Guggenheim Museum Bilbao – Frank O Gehry
Gambar 5.2 The Guggenheim Museum Bilbao –
Frank O Gehry
Sumber : http://www.archdaily.com/422470/adclassics-the-guggenheim-museum-bilbao-frankgehry/libeskind/
Guggenheim Museum Bilbao merupakan museum dan seni
modern kontemporer. Museum ini dirancang oleh arsitek Kanada-Amerika
yaitu Frank Gehry, dibangun oleh Ferrovial dan terletak di Bilbao, Basque
Country, Spanyol.
Guggenheim Museum Bilbao dibangun di sepanjang Sungai
Nervion. Dan merupakan salah satu dari beberapa museum milik Solomon
R. Guggenheim Foundation. Hal yang sangat mengagumkan dari
Guggenheim Museum ini yaitu desainnya yang bergaya karya arsitektur
kontemporer. Museum yang berada di Spanyol tersebut memiliki pameran
tetap dan mengunjungi karya-karya seniman Spanyol dan internasional.
Guggenheim
Guggenheim

Museum

Museum

New

ini

merupakan
York

pengembangan

(sebagai

pusatnya),

dari
dan

disayembarakan secara kilat dan terbatas. Mengundang tiga arsitek
ternama dunia, yaitu Coop Himmelblau, arsitek Jerman yang mewakili
benua Eropa, arsitek Jepang Arata Izosaki yang mewakili Asia, dan Frank
O' Gehry sendiri yang mewakili Amerika. Hasil sayembara dimenangkan
oleh Gehry dengan rancangannya yang sangat ekstrem, berkesan tidak
serius alias main-main.
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Penunjukan Gehry sebagai arsitek yang menangani proyek
prestisius ini tidak terlepas dari perdebatan yang kontroversial. Pemilihan
Gehry dianggap mengandung muatan politis. Namun Gehry seperti tidak
ambil peduli dan mempersiapkan proyek ini sangat serius dan penuh
semangat,dengan menghabiskan ribuan maket dan aneka perubahan
selama proses berlangsung. Maklum ini adalah proyek prestisius yang
sangat ditunggu-tunggu, baik oleh masyarakat Bilbao maupun Gehry
sendiri. Akhirnya pada bulan Oktober 1997 proyek raksasa ini diresmikan.
Guggenheim selesai dibangun tahun 1980. Bangunan ini menjadi
arsitektur yang merupakan momen tunggal dalam budaya arsitektur
karena berupa arsitektur langka. Museum ini adalah bangunan paling
sering disebut sebagai karya yang menakjubkan tak hanya di Spanyol
tetapi juga di tingkat internasional. Hal tersebut berdasarkan survey di
kalangan ahli arsitektur di tahun 2010.
Pemandangan paling spektakuler adalah di dalam atrium setinggi
55 m yang tersusun dari kepingan- kepingan dinding masif dan transparan
yang meliuk-liuk dan menciptakan ruang yang sangat plastis dan
sculptural. Dari atrium ini kita juga bisa menuju ruang luar yang
menghadap sungai dan kota tua Bilbao sengan bukaan kaca berukuran
besar yang dilengkapi kanopi berkolom tunggal dan menjorok ke arah
sungai.
Yang mencolok dari bangunan ini adalah, elemen penutup yang
menyelimuti hampir seluruh bangunan ternyata bukan dari pelat besi atau
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aluminium seperti pada karya-karya Gehry sebelumnya, melainkan terdiri
dari lapisan bahan metal yang sangat kuat dan tahan ratusan tahun, yaitu
titanium, yang biasanya digunakan untuk membuat pesawat terbang.
Guggenheim Museum merupakan puncak karya Gehry yang
merupakan perjalanan panjang kariernya yang tidak selamanya berhasil
dan diterima oleh masyarakat.

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain
Ada beberapa hal yang dapat diimplementasikan dari tema desain
arsitektur kontemporer ini ke dalam bangunan, antara lain :


Pengolahan

tatanan

visual

baik

interior

maupun

eksterior

yang

mewujudkan tema desain arsitektur kontemporer.


Penggunaan material dan sistem konstruksi terkini.
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5.2.

Kajian Teori Permasalahan Dominan
Permasalahan Dominan : Membentuk Karakter Visual Arsitektur Game Center.
5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan
Salah satu latar belakang diambilnya proyek ini adalah karena kurangnya
fasilitas game center

yang lengkap dan representatif yang benar – benar

mencerminkan sebuah game center. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari game
center tersebut, tidak didesain dengan sebagai mana mustinya.
Selain memberikan fasilitas game yang lengkap, ada beberapa cara yang
dapat digunakan untuk menjadikan sebuah game center itu benar – benar
representatif dan mewakili sebuah game center. Salah satunya dengan
memberikan karakter visual aksitektur pada game center.
Karakter visual arsitektur dapat dijabarkan dari arti kata karakter, visual,
dan arsitektur.
Menurut kamus besar bahasa indonesia, karakter memiliki arti sifat – sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang
lainnya. Visual memiliki arti dapat dilihat dengan indera penglihatan (mata) atau
berdasarkan penglihatan. Dan arsitektur berarti seni dan ilmu merancang serta
membuat konstruksi bangunan, jembatan, dsb atau metode dan gaya rancangan
suatu konstruksi bangunan. jadi, karakter visual arsitektur disini dapat dipahami
sebagai ciri khas bangunan yang dapat dilihat dan membedakan sebuah
bangunan dengan bangunan yang lainnya.
Terdapat lima elemen visualdari sebauh lingkungan. Kelima elemen visual
itu adalah point (titik), line (garis), form (bentuk), color (warna), dan texure
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(tekstur). Kombinasi dan keteraturan dari kelima elemen ini menciptakan prinsip
– prinsip visual, yaitu unity (kesatuan), rhythm (ritme), proportion (proporsi), scale
(skala), dan balance (keseimbangan). (Motloch, J. L.Introduction to Landscape
Design.1991)
Dan untuk membentuk karakter visual arsitektur di dalam proyek game
center ini, cara yang digunakan adalah dengan mengaplikasikan tekhnik –
tekhnik sistem pencahayaan untuk menciptakan karakter, ciri, serta suasana
dalam bangunan.
Berdasarkan sumbernya, cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami adalah cahaya yang bersumber
dari alam (matahari, bulan, bintang, dan pijaran api alam). Sedangkan cahaya
buatan adalah cahaya yang dibuat oleh manusia (lampu minyak, lampu gas,
lampu listrik, lilin). Cahaya buatan adalah jenis pencahayaan yang relatif dapat
dikendalikan oleh manusia sesuai dengan waktu dan jumlah yang diinginkan.
Dalam sistem pencahayaan buatan, ada beberapa tekhnik pembagian
berkas cahaya atau distribusi cahaya. Hal ini digunakan dengan armatur lampu.
Tujuannya, menciptakan efek – efek tertentu pada obyek yang disinari. Jenis –
jenis armatur lampu tersebut, adalah :


Indirect
Armature jenis ini mengarah lebih dari 90% cahaya ke atas dengan
memanfaatkan langit – langit sebagai pemantul. Dipakai pada
bidang yang mempunyai daya reflektansi cukup besar.
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Semi Indirect
Armatur jenis ini menyerupai jenis armatur Indirect, lebih dari 60%
cahaya lampu diarahkan ke atas, sekaligus mengarahkan 40%
cahaya ke bawah.



Semi Direct
Armatur jenis ini mengarahkan cahaya yang sama kuatnya ke arah
atas dan arah bawah.



Direct
Armatur jenis ini mengarahkan cahaya lebih dari 90% ke arah
bawah.



Difuse
Armatur jenis ini menyebarkan cahaya secara merata ke segala
arah.

Cahaya buatan memiliki sistem tersendiri dalam menerangi ruangan.
Sistem tersebut dimaksudkan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi
pemanfaatan cahaya buatan di dalam ruangan. Sistem cahaya buatan dibagi
menjadi dua, yaitu :
1) Sistem Pencahayaan Primer


General Lighting (Downlight)
Sistem pencahayaan umum, merata ke seluruh ruangan.
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Localized Lighting (Free Standing Up Lighter)
Menyerupai General Lighting, tetapi sistem ini mempunyai
penataan khusus untuk mendukung aktivitas tertentu di area
tertentu.



General Lighting dan Localized Lighting
Sistem ini merupakan gabungan kedua sistem di atas.
Sistem

ini

biasanya

diterapkan

pada

ruang

yang

membutuhkan intensitas cahaya dengan lux tertentu.
2) Sistem Pencahayaan Sekunder


Ambien Light
Sistem pencahayaan yang sinarnya dibuat merata (difuse).
Cahaya yang merata mengurangi kepekaan plastisitas
(penglihatan 3D) dan tidak memberikan bayangan sehingga
ruangan menjadi lebih terang.



Accent Light
Penerangan yang sinarnya berfungsi sebagai aksen.



Task Light
Penerangan yang sinarnya bertujuan fungsional, seperti
untuk membaca.



Effect Light
Sistem penerangan yang mempunyai bentuk seperti Accent
Light, tetapi obyek dan cahaya itu sendiri menjadi pusat
perhatian.
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Decorative Light
Sistem penerangan yang mempunyai bentuk sekaligus
sebagai unsur dekoratif dengan intensitas dan warna cahaya
tersendiri untuk menciptakan suasana.



Architecture Light
Sistem penerangan yang memanfaatkan cahaya sebagai
media pendukung olahan atau karya arsitektur (disebut juga
Structural Light).

Pengaturan pencahayaan buatan dilakukan melalui tekhnik – tekhnik
tertentu. Hal ini bertujuan menciptakan intensitas pencahayaan tertentu di dalam
ruangan. Tekhnik pengaturan pencahayaan buatan tersebut antara lain :


Hight Lighting
Tekhnik

pengaturan

cahaya

buatan

yang

bertujuan

untuk

menciptakan ruang yang memiliki intensitas cahaya tinggi. Hal ini
dilakukan dengan memberikan sorotan cahaya pada obyek tertentu,
sehingga mempertajam detail dan warna obyek tersebut.


Wall Washing
Tekhnik pengaturan cahaya buatan yang memberikan suatu lapisan
pencahayaan pada bidang dinding sehingga dinding terkesan
merata dengan cahaya.
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Silhouleting
Tekhnik pengaturan cahaya buatan dengan cara menempatkan
obyek di antara bidang tangkap cahaya, sehingga obyek terlihat
sebagai suatu bentuk bayangan.



Beam Play
Tekhnik pengaturan cahaya yang memanfaatkan sorotan cahaya
sebagai elemen visual. Tekhnik ini memanfaatkan bidang tangkap
tertentu untuk dapat memperlihatkan sorotan cahaya tersebut.
sumber cahaya diatur menjadi permainan titik lampu.



Shadow Play
Tekhnik pengaturan cahaya yang menonjolkan bayangan hasil
sorotan cahaya sebagai elemen visual. Tekhnik ini biasanya
menggunakan jenis lampu yang memiliki karakter berkas sinar yang
sempit.



Sparkle
Tekhnik pengaturan cahaya yang menjadikan sumber cahaya
sebagai elemen visual. Tekhnik ini mampu memberikan kesan
elegan dan mewah.

Intensitas cahaya yang dihasilkan dari tekhnik pencahayaan mempengaruhi
suasana manusia di dalam bangunan (Fransiska, Robert.2013), antara lain :


Cahaya terang
Cahaya jenis ini merangsang, memberikan energi dan
membuat kita seolah-olah ingin bergerak lagi, itulah
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sebabnya cahaya yang terang sangat cocok untuk ruang
kerja.

Namun

membosankan,

cahaya

yang

itulah

terang

sebabnya

berlebihan

dapat

kita

harus

mempertimbangkan berapa banyak cahaya terang yang
akan digunakan. Cahaya terang juga membentuk bayangan
yang kuat.


Cahaya redup
Cahaya redup ini memberikan kesan rileks, tenang dan
romantis, karena itulah sangat cocok untuk digunakan pada
ruang interior untuk relaksasi, seperti kamar mandi, atau
ruang bersantai.



Cahaya yang terlalu terang
Jenis cahaya ini dapat menyebabkan kita mengalami lelah
fisik dan mental. Cahaya yang terlalu terang dan difokuskan
dapat membuat kita merasa menjadi pusat perhatian dan
dapat meningkatkan ego atau membuat kita merasa sangat
tidak nyaman.



Cahaya dengan terang sedang
Cahaya ini tidak berpengaruh banyak pada kita, dan kita
tetap merasa biasa saja.



Cahaya dengan warna hangat
Cahaya yang berwarna hangat seperti warna merah, jingga
dan kuning akan membawa suasana rian, terutama untuk
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warna orange dan kuning. Warna terang yang hangat sangat
cocok untuk lobi, hall, dan ruang lain yang perlu kehangatan


Cahaya dengan warna dingin
Cahaya biru, hijau dan ungu bisa membawa kesan tenang
dari sisi warna, juga membawa kesan dingin.

Berikut beberapa warna dan karakteristik suasana yang dihasilkan :
Tabel 5.1 Tabel warna dan efeknya
No.

Warna

Temperatur

Efek Psikis

1

Putih

Dingin

Ketenangan

2

Biru

Dingin / Sejuk

Keleluasaan, Ketentraman

3

Hijau

Sangat Dingin /

Menyenangkan

Netral
4

Merah

Panas

Merangsang, Kegembiraan,
namun juga bisa mengganggu

5

Orange

Sangat Hangat

Merangsang

6

Kuning

Hangat

Merangsang Riang, Gembira,
Melenyapkan perasaan tertekan

7

Coklat

Netral

Merangsang

8

Ungu

Dingin

Agresif

9

Hitam

Panas

Agresif, Menakutkan,
Mengganggu, Menolak

(Sumber : Nuraida.2008. dalam http://abebe08.blogspot.com/2010/10/dampakwarna-terhadap-efektif-kerja_15.html)
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Pengaruh dari rangsangan visual terhadap psikologis manusia sangat
besar. Sehingga setting pencahayaan dan pemilihan warna dapat menjadi
sarana untuk meningkatkan performa dan kualitas mood.
Studi Penerapan Pencahayaan Buatan ke dalam Game Center
a. Ruang PC Game Kelas VIP

Gambar 5.3 Ruang PC Game Kelas
VIP
Sumber : Dokumen Pribadi

Accent Light pada dinding, langit –
langit, maupun bawah meja
menggunakan warna cahaya biru.
Cahaya biru yang termasuk ke
dalam cahaya dengan temperature
sejuk, akan memberikan efek
keleluasaan
dan
ketentraman
kepada Pemain. Hal ini juga untuk
mendukung para atlit eSport agar
dapat nyaman bermain selama 8
jam di dalam ruangan

Accent Light yang digunakan untuk
menerangi
poster
–
poster
bertemakan game sebagai tampilan
interior

Dipadukan dengan warna merah
yang
memberikan
efek
merangsang,
kegembiraan,
sehingga pemain dapat bermain
dengan semangat dan penuh
kegembiraan
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b. Ruang PC Game Kelas Reguler

Gambar 5.4 Ruang PC Game
Reguler
Sumber : Dokumen Pribadi

Accent
Light
yang
digunakan
untuk
menerangi poster – poster
bertemakan game sebagai
tampilan interior

Accent Light pada langit – langit,
maupun bawah meja menggunakan
warna cahaya biru. Cahaya biru
yang termasuk ke dalam cahaya
dengan temperature sejuk, akan
memberikan efek keleluasaan dan
ketentraman kepada Pemain.

c. Ruang Bertanding (PvP)
Ruangan berbentuk box kaca,
ditambah
dengan
tekhnik
pencahayaan berupa ambient light
(cahaya merata) berwarna putih,
bertujuan agar penonton dapat
melihat aktifitas dari pemain yang
sedang bertanding. Ruangan ini
nantinya juga akan menjadi aksen
tersendiri karena peletakannya
yang berada di pusat ruang PC
Game Kelas Reguler yang lebih
gelap. (teori ruang dalam ruang)
Gambar 5.5 Ruang Bertanding (PvP)
Sumber : Dokumen Pribadi
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d. Ruang Console Game Kelas VIP
Decorative Light sebagai tampilan
interior

Gambar 5.6 Ruang Console Game
VIP

Memanfaatkan
pencahayaan
buatan pada dinding dan langit langit dengan tekhnik effect light
dengan warna cahaya yang dapat
berubah – rubah sesuai keinginan
dan karakteristik game yang sedang
dimainkan.

Sumber : Dokumen Pribadi

e. Ruang Console Game Kelas Reguler
Accent Light yang digunakan untuk
menerangi
poster
–
poster
bertemakan game sebagai tampilan
interior

Gambar 5.7 Ruang Console Game
Reguler
Sumber : Dokumen Pribadi

Suasana ruang yang gelap dipadukan dengan
accent Light pada bagian dinding dan,
uptrade yg menunjukkan perbedaan tinggi
lantai menggunakan warna cahaya biru.
Cahaya biru yang termasuk ke dalam cahaya
dengan
temperature
sejuk,
akan
memberikan
efek
keleluasaan
dan
ketentraman kepada Pemain.
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f. Ruang Virtual Sports
Pengaplikasian
pencahayaan
buatan
dengan
tekhnik
pencahayaan berupa Hight Lighting
yang langsung menyorot kea rah
Player, akan memberikan efek
kepada si Player seakan sedang
berada di lapangan olah raga
sesungguhnya. Pencahayaan ini
juga didukung dengan pemilihan
material ruangan yang didominasi
oleh karpet warna hijau pada
dinding dan langit – langit, serta
rumput sintetis sebagai penutup
lantai ruangan.
Gambar 5.8 Ruang Virtual Sports
Sumber : Dokumen Pribadi
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5.2.2. Studi Preseden

Gambar 5.9 Allianz Arena
Sumber : http://pichost.me/1475477/

Pengaplikasian lampu LED pada eksterior bangunan di Alianz arena selain
sebagai daya tarik bagi pengunjung, juga merupakan karakter visual arsitektur atau ciri
khas yang dimiliki oleh stadion tersebut.

Gambar 5.10 Gerai Gamer Xtreme
Paris Van Java bandung 1
Sumber : www.gamer-xtreme.com
Implementasi pencahayaan buatan berupa wall washing yang menyinari
dinding sekaligus memperjelas gambar poster game, dan accent light yang di
aplikasikan di bawah meja pemain menambah daya tarik dari desain interior game
center ini.

Gambar 5.11 Gerai Gamer Xtreme
Paris Van Java Bandung 2
Sumber : www.gamer-xtreme.com
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Interior ruangan yang didominasi oleh cahaya lampu berwarna kuning,
dikombinasikan dengan cahaya lain berupa effect light dan hight lighting dengan warna
berbeda yang menyinari poster game di dinding interior, serta accent light yang
menyinari lemari / rak display perlengkapan game dan juga pada permukaan pintu
penghubung antar ruang menjadikan pencahayaan ini kontras dengan warna cahaya
utamanya.

Gambar 5.12 FLUX Game Center
Malang
Sumber : FLUX Game Center

Logo / nama bangunan berupa neon box yang diletakkan di depan bangunan, di
maksudkan sebagai identitas agar bangunan mudah dilihat dan dikenali.
Implementasi accent light pada interior bangunan yang seluruhnya berwarna biru
(diaplikasikan pada lantai, dinding, maupun langit - langit), ditampilkan secara berani
dan ditambah pencahayaan pada poster – poster yang diletakkan di dinding bangunan
sebagai unsur pendukung interior.
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Gambar 5.13 eSports Stadium
Sumber : http://www.g2g.com/blog/esports-10million-reasons-to-start-video-gaming/

Perpaduan permainan cahaya antara beam light, effect light, maupun cahaya
accent light yang berasal dari monitor layar lebar yang ada pada eSports Stadium
menambah kesan dramatis, dan meriah. Dimana kesan ini nantinya juga akan
mendukung suasana jalannya pertandingan eSports.

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain
Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dari kajian permaslahan dominan ini ke
dalam bangunan, antara lain :


Penggunaan panel LED pada eksterior bangunan sebagai karakter, ciri,
dan daya tarik bangunan.



Pemanfaatan sistem pencahayaan buatan sebagai pembentuk kesan,
mood, dan suasana ruang.



Pemanfaatan sistem pencahayaan buatan sebagai penanda jalur sirkulasi
ruang luar pada malam hari.
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