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BAB I  

PENDAHULUAN  

SOLO BOWLING CENTER 
Penekanan Pada Interior dengan Konsep Arsitektur Kontemporer 

 
I.1 PENGERTIAN JUDUL 

Solo          :  Nama lain dari Kota Surakarta 

  Suatu Kotamadya Daerah Tingkat II di Provinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan berada pada 

wilayah aliran Sungai Bengawan Solo. Kota ini 

merupakan Kota besar nomor 2 setelah 

Semarang yang berjarak 100 km ke arah 

Tenggara. 1 

Bowling : Salah satu cabang olahraga sekaligus wahana 

rekreasi/hiburan yang dimainkan di dalam ruang 

menggunakan bola serta 10 buah pin.  

Center :  Pusat ; tengah; sentral  

    Wadah; tempat menaruh, menyimpan, 

menampung sesuatu 2 

Bowling Center : Pusat dari cabang olahraga yang sekaligus 

sebagai wahana rekreasi/hiburan yang 

dimainkan di dalam ruang menggunakan bola 

serta 10 buah pin. 

Penekanan :  Hal/sesuatu yang ditekankan 3 

Interior : Bagian dalam dari gedung/bangunan (contohnya 

: ruang); tatanan perabot (contohnya : hiasan) di 

dalam ruang dari gedung.4 

                                                 
1 Kantor Dinas Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II kota Surakarta 
2Dra. Oni Onawati,Kamus Bahasa Inggris, CV. Pustaka Dua Surabaya, hal.65 
3Tim Redaksi KBBI, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1023 
4 Ibid, hal. 383 
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Arsitektur :  Seni dan ilmu merancang serta membuat 

konstruksi bangunan; metode dan gaya 

rancangan suatu konstruksi bangunan.5 

Kontemporer : Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada 

masa kini; dewasa ini.6 

Arsitektur Kontemporer : Ilmu/gaya perancangan bangunan pada masa 

kini.  

 

Pengertian Judul secara keseluruhan adalah : 

 Sebuah wadah dalam berolah raga dengan menggunakan bola dan 10 buah 

pin sekaligus sebagai wahana rekreasi yang bagian dalam ruangnya bergaya 

perancangan bangunan pada masa kini yang berada di Surakarta. 

 

I.2 LATAR BELAKANG 

I.2.1 Perkembangan Olah Raga Bowling  

Bowling sebenarnya termasuk olahraga tua, yaitu dikenal sekitar 

7000 tahun silam di Kerajaan Mesir dengan pembuktian Flinders Petri, 

seorang profesor sejarawan Mesir di Universitas London, menulis bahwa 

ia telah menemukan suatu perlengkapan bowling pada suatu perkuburan 

besar di mana terdapat seorang anak telah dikuburkan. Dan pada tahun 

1950 S. M ketika Julius Caesar berkuasa, rakyat di daerah Alpine, Italia 

menggemari memainkan apa yang disebut “Bocce”. Abraham Lincoln 

adalah orang Amerika pertama yang mengenalkan olah raga Bowling. 

Chicago dan New York adalah kota pertama yang terdapat olah raga 

Bowling. Awal mulanya, olah raga Bowling dikenal sebagai olah raga 

outdoor, kemudian pada tahun 1840 berpindah menjadi olah raga Indoor 

di Manhattan.  

Di Indonesia, tidak banyak orang yang mengenal olahraga ini. Bagi 

orang Indonesia sendiri olahraga ini dikenal hanya pada kalangan atas, 

                                                 
5 Ibid, hal. 57 
6 Ibid, hal. 522 
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dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk olahraga sekaligus sarana 

bermain ini tidaklah sedikit. Sebagai contoh di Bengawan Bowling 

Center di Surakarta biaya yang dikeluarkan untuk 1 game adalah Rp. 

5000,- untuk 20 kali pelemparan bola. Harga semula berkisar 

Rp.11.000,-. Harga ini belum termasuk penyewaan sepatu dan kaos 

kaki.(karena dalam permainan ini diperlukan sepatu khusus). Harga bola 

yang dijual berkisar Rp.750.000,- s/d Rp.3 juta. Lain halnya dengan 

Spincity di Jakarta dengan harga yang jauh lebih mahal. Karena itu 

olahraga ini termasuk olahraga mahal.  

 

I.2.2 Bowling sebagai kegiatan olah raga dan hiburan  

Peran penting olah raga bagi kehidupan belumlah disadari betul 

oleh masyarakat. Dengan berbagai macam alasan, masyarakat enggan 

untuk meluangkan sedikit waktunya untuk berolahraga. Untuk itu, 

penulis bermaksud merubah pandangan masyarakat tersebut akan olah 

raga dengan membangun “Solo Bowling Center” yang berfungsi sebagai 

wahana olah raga sekaligus sebagai wahana untuk berekreasi/hiburan.    

 

I.2.3 Sarana bowling di Jawa Tengah dan DIY  

Dampak dari bencana gempa yang terjadi bulan Mei 2006 

mengakibatkan sebagian bangunan bowling di Yogyakarta runtuh yang 

akhirnya tempat ini ditutup. Sama halnya dengan sarana bowling di 

Semarang yang berada di Java Café pun ditutup karena jarang 

peminatnya. Data yang diperoleh dari Istiyanto Widyatmoko, SH, selaku 

koordinator kegiatan Bengawan Bowling Center menyebutkan hanya 

terdapat satu sarana bowling di Jawa Tengah dan DIY yakni di 

Surakarta.7 

Namun sekarang telah hadir Saphire Bowling Center yang berada 

di Yogyakarta. 

 
                                                 
7 Wawancara dengan pengurus Bengawan Bowling Center, thn.2006 
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I.2.4 Arsitektur Kontemporer dan desain interior 

• Ciri-ciri Arsitektur Kontemporer ; 

1. Penggunaan elemen kaca sebagai penutup ruang 

2. Penggunaan bahan-bahan pabrikasi sebagai bahan bangunan 

3. Penggunaan ekspos struktur 

4. Mengandung unsur komunikatif  

5. Bahan dan elemen bangunan tidak selalu fungsional 

 

• Sebab timbulnya Arsitektur Kontemporer : 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya pendidikan 

formal yang mengakibatkan tersebarnya pemikiran gerakan 

modern. 

2. Kebutuhan akan fungsi-fungsi yang mendesak sesuai dengan 

kebutuhan akan ruang untuk menampung kegiatan yang sedang 

berkembang. 

 Contoh : pabrik, stasiun, stadion, dan lain-lain. 

3. Perencanaan suatu bangunan dimulai tidak dari bentuk luar, 

melainkan bertitik tolak dari kegiatan dan fungsi sehingga 

manusia dapat menuntut secara mutlak. 

4. Ekonomis adalah fungsional pada praktek desain serta jangka 

pembangunan lebih pendek. 

5. Pembuatan elemen bangunan harus dibuat secara fungsional 

dan rasional. 

6. Keindahan hasil karya mesin yang tepat atau presisi 

memberikan kemudahan dalam bentuk baru. 

7. Kejujuran tidak hanya pada penentuan bahan, tetapi juga 

kejujuran memperlihatkan struktur bagaimana adanya sebagai 

pembuat tegak bangunan dan kejujuran mengekspresikan 

fungsi bangunan.8 

 
                                                 
8 Y. Sumaryo, 1997, Arsitektur Modern hasil abad XIX dan abad XX. 
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Sedangkan pada desain interior, banyak ditekankan pada tata letak 

serta permainan ornamen dan warna yang dibuat semenarik mungkin 

agar pengunjung dapat merasa bebas dan nyaman. 

Adapun keterkaitan desain interior bowling center dengan konsep 

Arsitektur Kontemporer yakni penerapan konsep arsitektur kontemporer 

yang bersifat bebas dalam elemen ruang yang ada di dalam bangunan 

Bowling Center. 

 

I.2.5 Bowling center dengan penekanan pada interior berkonsep 

arsitektur kontemporer 

Olah raga bowling tidak membutuhkan banyak ruang, karena 

aktivitas berpusat pada arena bermain bowling. Untuk itu interior (ruang 

dalam) harus lebih menarik dan variatif serta didukung dengan fasilitas 

penunjang rekreasi lainnya agar pengunjung nyaman dan dapat 

menikmati olahraga yang sekaligus sebagai wahana rekreasi ini.  

Dalam perancangan kali ini, penulis mencoba mengeksplorasi 

interior dengan menggunakan konsep arsitektur kontemporer. 

Pengunjung bowling akan lebih tertarik berada di ruangan yang berkesan 

bebas dan tidak kaku. 

 

I.2.6 Studi Kasus 

 I.2.6.1 Bengawan Bowling Center di Surakarta  

Bengawan Bowling Center berlokasi di Jl. HOS 

Cokroaminoto No. 55 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Letak 

yang kurang strategis menyebabkan tempat ini tidak banyak 

diketahui orang. Tempat ini dibuka setiap harinya mulai pukul 

12.00 s/d 00.00 wib. Namun jarang pengunjung yang datang 

untuk bermain, karena itu tempat ini tutup jam 23.00 WIB. 

Bangunan ini terdiri dari 3 sarana, yakni bowling, kolam renang 

dan bilyar (yang berada pada satu tempat yang sama dengan 

bowling, hanya dipisahkan dengan perbedaan ketinggian lantai. 
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Dimana bilyar berada lebih tinggi/atas bowling). Jenis lantai 

yang digunakan ada 2 (dua) macam yakni jenis wood dan sintetis. 

Adapun yang membedakan kedua jenis lantai ini yakni warna, 

kehalusan bahan dan adanya celah yang disebabkan sambungan 

pada jenis lantai wood. 

Para pengunjung lebih menyukai jenis lantai yang kedua, 

yakni lantai sintetis, karena bola dapat menggelinding lebih cepat 

karena permukaannya yang rata. 

 
(a) 

 
                   (b) 

Gambar I.1  
Jenis lantai wood (a) dan Jenis lantai sintetis (b) pada lantai Bowling 

Sumber : Survey lapangan, 2006 
 

a. Bangunan 

Tampak bangunan dari Bengawan Bowling Center ini terinspirasi 

dari bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar I.2 
   Tampilan Bengawan Bowling Center dengan dua buah patung yang berada di sebelah kiri dan 

kanan dekat dengan pintu masuk (a), dua buah kolom besar pada drop off (b),  
dan Lane untuk bermain bowling (c) 

Sumber : Survey lapangan, 2006 
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b. Kebutuhan Ruang 

 Menurut Istiyanto Widyatmoko, SH selaku koordinator kegiatan 

Bengawan Bowling Center ini menjelaskan bahwa tidak banyak 

ruang yang dibutuhkan dalam tempat Bowling ini, karena kegiatan 

terpusat di arena bermain bowling. Selebihnya hanya pendukung 

saja. Adapun ruang-ruang yang terdapat di Bengawan Bowling 

Center ini antara lain ; 

- Ruang informasi yang sekaligus kasir 

- Ruang Koordinator kegiatan (kantor) 

- Toilet 

- Mushola 

 
 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) 

 
(f) 
 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

 
(j) 

 
Gambar I.3 

Kebutuhan ruang yang ada di Bengawan Bowling Center 
(a) Cafetaria, (b) Rg. Makan, (c) Rg. Tunggu, (d) Rg. Mesin, (e dan f) Proshop/tempat penjualan 

peralatan Bowling, (g) Loker, (h) Tempat penyimpanan bola, (i dan j) area bermain bowling. 
Sumber : survey lapangan, 2006 
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I.2.6.2 Spincity di Jakarta9  

 Spincity adalah tempat bermain bowling dengan luas 4.000 

m² yang berada di Jakarta, tepatnya di Entertainment (EX Plaza) 

lantai dasar, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat yang 

dibuka pada bulan April 2004. Adapun sarana yang terdapat 

disini antara lain bilyar, Japanese Restaurant, Café dan Proshop 

(penjualan perlengkapan bowling). Terdapat 22 line bowling, 

diantaranya 6 line untuk anak-anak dan pemula dengan jenis 

lantai sintetis. Terdapat beberapa program acara di Spincity ini, 

misalnya bagi pemegang handphone bermerk Nokia diberikan 

diskon/potongan harga dan program unlimited bowling yakni 

bermain sepuasnya. Untuk 1 game dikenakan biaya Rp.18.000,-  

s/d Rp.29.000,- untuk 20 kali lemparan. Sedangkan untuk 

weekend dikenakan biaya Rp.150.000,- s/d Rp.175.000,-. Juga 

disediakan member card untuk 100 game dan setahun dengan 

harga Rp.2 juta. Untuk acara ulang tahun anak dapat dirayakan di 

tempat ini dengan biaya Rp.865.000,- terhitung untuk 10 anak. 

Pengunjung yang datang ke tempat ini sekitar 400 orang/hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Sumber : Tabloid Home edisi 74/21 juni – 4 juli 2006 
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Gambar I.4 

Kebutuhan ruang yang ada di Spincity 
(a) Suasana Spincity, (b) Proshop, (c) Sisi smoking area di café, (d) Area bermain, (e) Salah satu 
dinding bermotif mozaik dan terbuat dari potongan marmer dan kaca yang dipotong segitiga lalu 
diaplikasikan pada dinding, (f) Kursi tunggubagi para bowler (g) Peralatan bowling. 

Sumber : Tabloid Home edisi 74/21 juni – 4 juli 2006 
 

 

(a) 
 

(b) (c) 

 

 
                    (d) 

 

               (e) 
 

 
                   (f) 

 

 
                   (g) 
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 Kesimpulan dari hasil survey pada 2 lokasi olah raga Bowling di Surakarta 

dan Jakarta : 
Tabel 1 

 Kesimpulan hasil survey 
 

No Tata Ruang 
Bengawan Bowling Center 

(Surakarta) 
Spincity (Jakarta) 

1 Letak Jl. HOS Cokroaminoto  
No. 55 Jebres, Surakarta 
Jawa Tengah 

Entertainment (EX Plaza) lantai 
dasar, Jl. M. H. Thamrin Kav 
28-30 Jakarta Pusat  
 

  2 
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No. Tata Ruang Bengawan Bowling Center 

(Surakarta) 

Spincity (Jakarta) 

 

3 Biaya/ongkos yang 

dikeluarkan untuk 1 

game 

Rp. 8500,- Rp.18.000,-  s/d Rp.29.000,- 

4 Jenis lantai Wood dan sintetis Sintetis 

 

• Gagasan Awal : 

  Solo Bowling Centerdi desain dengan letak yang strategis agar 

akses mudah dicapai, dilengkapi dengan fasilitas lainnya, banyak 

menggunakan permainan motif dan warna agar tidak terkesan monoton, 

ketinggian bangunan agar terlihat luas dan bebas. 

 

I.3 PERMASALAHAN  

a. Bagaimana menyediakan wadah/fasilitas Solo Bowling Center di Surakarta 

yang mampu mewadahi kegiatan olah raga sekaligus sebagai wahana 

rekreasi/hiburan  

b. Bagaimana perencanaan layout (interior) dibuat semenarik mungkin 

dengan menggunakan konsep arsitektur kontemporer. 

 

I.4 TUJUAN 

 Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Solo Bowling Center 

dengan penekanan pada interior yang semenarik mungkin dengan 

menggunakan konsep arsitektur kontemporer. 

 

I.5 SASARAN  

1. Menentukan lokasi dan site 

2. Menentukan program ruang 

3. Menciptakan tata letak area bowling 

4. Menciptakan interior yang nyaman serta menarik pengunjung. 
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I.6 LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN 

I.6.1 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan hanya melingkupi penerapan konsep arsitektur kontemporer 

pada interior bangunan Bowling Center. 

 

I.6.2 Batasan Pembahasan 

Pembahasan dibatasi pada penataan interior ruang dengan konsep 

arsitektur kontemporer pada bangunan Bowling center. 

 

I.7 METODE PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah : 

I.7.1 Kajian literatur mengenai Olah raga Bowling dan konsep arsitektur 

kontemporer. 

I.7.2 Survey lapangan dan studi literatur untuk melihat fasilitas/kebutuhan 

ruang apa saja yang berkaitan dengan olah raga Bowling. 

I.7.3 Pengolahan data dan menganalisa : 

a. Kegiatan 

b. Pemakai 

c. Kebutuhan ruang 

d. Lokasi dan site 

e. Bentuk bangunan dengan menggunakan simbol dari olah raga 

bowling sebagai point of interestnya. 

f. Desain interior yang kontemporer. 

I.7.4 Menyusun kesimpulan berupa konsep perencanaan dan perancangan 

Solo Bowling Center. 

 

 I.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

• Bab I 

Pendahuluan, membahas judul, pengertian judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan, sasaran, dan sistematika pembahasan. 
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• Bab II 

Kajian literatur yang berisi tentang Tinjauan Umum yang berisikan: 

Tinjauan pada Bowling Center, Tinjauan pada Arsitektur 

Kontemporer, Tinjauan  Interior dengan Konsep Arsitektur 

Kontemporer, serta Gagasan mengenai Interior Solo Bowling Center 

dengan konsep Arsitektur Kontemporer. 

• Bab III 

 Tinjauan khusus lokasi dan mengenai Bowling Center di Solo. 

• Bab IV 

Konsep perencanaan dan Perancangan, membahas tentang Analisa 

makro dan mikro. Analisa makro berisi tentang analisa bentuk 

bangunan yang akan direncanakan dengan berbagai kriteria desain 

dengan pertimbangan pengertian sport dan fungsi sport centre sesuai 

dengan bentuk bangunan berikut analisa tentang site dan penzoningan. 

Analisa Mikro berisi analisa peruangan sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tampilan bentuk bangunan serta kesimpulannya 

yang merupakan kesimpulan dari proses analisa yang merupakan 

landasan acuan untuk membuat desain bentuk bangunan Bowling 

Center. Interior dengan konsep Arsitektur Kontemporer dengan 

pertimbangan bentuk yang telah didapat, analisa rencana utilitas 

bangunan dan sistem keamanannya. Dari tahap ini diharapkan dapat 

dihasilkan suatu pra desain kasar suatu bangunan  sport center berupa 

sketsa-sketsa gambar desain, baik itu interior maupun eksterior 

bangunan. 
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