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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Gelanggang Olahraga (Gelora) bung Karno adalah sebuah kompleks

olahraga serbaguna di Senayan, Jakarta, Indonesia. Kompleks olahraga ini

dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Pertama Indonesia, yang juga

merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga

ini. Gedung olahraga ini dibangun mulai sejak pada tanggal 8

Februari 1960 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian

Games 1962 mulai buka diresmikan sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 yang

diadakan di Jakarta. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni

Soviet sebesar 12,5 juta dollar AS yang kepastiannya diperoleh pada 23

Desember 1958.

Tahun 2018 mendatang, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah,

membuat stadion utama gelora bung karno dipakai sebagai venue / tempat

penyelenggaraan utama.Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno saat ini

sedang melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas stadion utama gelora bung

karno. Beberapa bagian pada stadion utama gelora bung karno tentunya akan

mengalami perubahan, seperti bangku kayu akan diganti dengan kursi tunggal.

Penerapan kursi tunggal ini membuat penamaan sektor tribun dirubah sesusai

kelompok kursi yang tersedia pada setiap sektor tribun.

Informasi yang berkaitan dengan stadion utama gelora bung karno

sebelum renovasi , baik berupa foto ataupun video sangatlah minim. Tidak seperti
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dinegara Eropa ataupun negara maju di kawasan Asia, di Indonesia terutama

distadion utama gelora bung karno, kegiatan tour didalam stadion masih belum

diterapkan. Penggunaan teknologi 3D pada bagunan Stadion Utama Gelora Bung

Karno sebagai media penyamapaian informasi dan promosi khususnya untuk

masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum pernah berkunjung, sangat

menarik untuk diterapkan. Tidak hanya mem-Visualisasikan secara 3D, bangunan

Stadion Gelora Bung Karno nantinya dapat ditelusuri secara virtual. Pengguna

mendapatkan informasi mengenai fasilitas Stadion setelah melakukan tour atau

menjelajah (walktrough) bangunan Stadion melalui perangkat Androidnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Visualisasi

Arsitektur Menggunakan Unity 3D pada Bangunan Stadion Utama Gelora

Bung Karno”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka

rumusan masalahan dalam proposal ini yaitu:

Bagaimana membuat model 3D Bangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno

tampak nyata seperti gambar aslinya.

Bagaimana membuat aplikasi Visualisasi 3D yang dapat mengenalkan dan

memberikan informasi tentang fasilitas pada bangunan Stadion Utama Gelora

Bung Karno.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan dalam

penelitian ini adalah :

1. Membuat aplikasi visualisai 3D untuk melakukan penelurusuran secara

vitual dan memberikan informasi yang berkaitan dengan Stadion Utama

Gelora Bungkarno.

2. Membuat visualisasi 3D untuk mengenalkan dan mempromosikan Stadion

Utama Gelora Bung Karno.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar perancangan dan

pembuatan aplikasi terarah dan tidak menyimpang yaitu :

1. Visualisasi arsitektur menggambarkan objek 3D pada denah dalam dan

luar bangunan Stadion dengan perangkat mobile android.

2. Penelitian dilakukan pada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung

Karno.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penerapan Visualisasi 3D pada bangunan Stadion Utama

Gelora Bung Karno ialah :

1. Memberikan gambaran objek bangunan Stadion, baik interior maupun

eksterior secara visual 3D.
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2. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara visual, dan

juga sebagai media promosi untuk menarik minat pengunjung.


