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BAB II 

 PEMAHAMAN PROYEK 
 

2.1 Pengertian Proyek 

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gelanggang Remaja atau yang biasa disebut Youth 

Center merupakan pusat kegiatan remaja informal yang mewadahi berbagai kegiatan remaja dengan 

terarah dan teratur.  

Menurut (Nursanti, 2009), gelanggang remaja memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Gelanggang remaja menjadi penyedia sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan 

olahraga, ilmu pengetahuan dan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, serta kreasi 

dan rekreasi bagi remaja.  

b. Gelanggang remaja menjadi sarana pembinaan sumber daya manusia dengan pengembangan 

dan penyaluran minat, bakat, kreasi, serta aktivitas generasi muda.  

c. Gelanggang remaja sebagai pengkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang berkaitan 

dengan masalah remaja. 

 

Gelanggang remaja merupakan fasilitas publik yang diperuntukan sebagai pusat remaja berkegiatan 

untuk rekreasi mengisi waktu luangnya, serta mengembangkan minat dan bakat remaja. Sebagai 

penunjang kegiatan remaja, gelanggang remaja menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang 

kegiatan positif dan dilengkapi area komunal pada bidang seni, edukasi, dan olahraga. Terdapat ruang 

yang harus ada di gelanggang remaja, yaitu ruang serba guna yang dapat menampung empat lapangan 

badminton. Fasilitas dalam bidang seni diantaranya berupa ruang latihan tari, ruang kriya, studio tari, 

dll. Kemudian, dalam bidang edukasi terdapat perpustakaan, lab. Bahasa, dll. Pada bidang olahraga, 

terdapat ruang olahraga fleksibel dan ruang catur. 

 

2.2 Tipologi Proyek 

Gelanggang Remaja tidak memiliki tipologi bangunan yang spesifik, namun yang paling mendekati 

dengan Gelanggang Remaja adalah tipologi Recreation Center. Hal ini diperoleh dari kajian literatur 

dari buku Time- Saver Standards for Building Types (Chiara & Callender, Time-Saver Standards for 

Building Types, 1987). Berdasarkan kajian literatur, Recreation Center dirancang berdasarkan fungsinya 

yang memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan bagi semua usia dan gender. Bangunan ini 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di lingkungan dan komunitasnya masing – masing.  

Bangunan rekreasi harus menyediakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menarik 

agar semua yang berada di bangunan tersebut dapat menikmati kegiatan-kegiatan seni, sosial, dan 

kreatif. Bangunan Recreation Center sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan dengan 

lingkungannya menjadi sesuatu yang estetik. Beberapa bangunan di rancang dengan gaya rustic, 

kontemporer, dan modern.  
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(1)  (2)  

Gambar 2. 1 Layout Recreation Center 
(1) Glenwood Community Center, Greensboro. N.C; (2) Thomaston-Upson County Recreation Center, Thomaston, Ga 

Sumber: (Chiara & Callender, Time-Saver Standards For Building Types 2nd Edition, 1987) 

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan Gelanggang Remaja terdapat beberapa kemiripan dari 

tipologi Recreation Center terhadap bangunan Gelanggang Remaja. Gelanggang Remaja dirancang 

untuk menciptakan suasana yang menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi penggunanya agar 

dapat menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di Gelanggang Remaja tersebut. Gelanggang Remaja juga 

dapat dirancang untuk menjadi satu kesatuan yang menarik dengan lingkungan sekitarnya. Namun, 

Gelanggang Remaja merupakan bangunan yang dikhususkan bagi remaja, sedangkan Recreation 

Center ditujukan untuk semua usia. 

 

2.3 Studi Preseden 

2.3.1 Gehua Youth & Cultural Center, Beidaihe, Cina  

Gehua Youth and Cultural Center merupakan bangunan seluas 2700m² yang dirancang sebagai 

pusat kegiatan budaya bagi komunitas pemuda lokal. Fokus kegiatan dari youth center ini adalah 

kegiatan pada bidang seni dengan fasilitas ruang yang tersedia adalah ruang VIP, galeri, ruang 

teater, aula multimedia, studio master, ruang kriya, bar buku, kantor, dan ruang multifungsi. Gehua 

Youth and Cultural Center berkonsep menghubungkan budaya dengan alam yang bertujuan untuk 

memaksimalkan pelestarian alam. 

  

Gambar 2. 2 Denah Bangunan Gehua Youth and Cultural Center 
 Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 20.44 WIB 

http://www.archdaily.com/
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Massa bangunan dari youth center ini adalah tunggal yang dilengkapi dengan innercourt. Innercourt 

dimanfaatkan untuk ruang hijau di tengah bangunan yang juga sebagai respon perpanjangan dari 

ruang teater untuk area penonton. 

(1)  

 

(2)  (3)  

Gambar 2. 3 Gehua Youth and Cultural Center 
(1) Innercourt; (2) Sirkulasi; (3) Roof Garden 

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 20.44 WIB 

Gehua Youth and Cultural Center menerapkan konsep ruang yang fleksibel, sehingga dapat 

digunakan untuk menampung kegiatan lain jika batas ruangan dibuka. Sistem sirkulasi yang 

digunakan adalah single loaded corridor yang membuat ruang terhubung langsung ke luar. Gehua 

Youth and Cultural Center juga memanfaatkan material kaca sebagai akses visual antara ruang 

untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan menciptakan rasa aman, serta sebagai pencahayaan 

alami dalam bangunan. Bangunan ini juga memanfaatkan bagian rooftop sebagai roof garden yang 

dimanfaatkan untuk area resapan air hujan, mengurangi pemanasan bangunan, dan 

mengembalikan area hijau yang dibangun. 

 

2.3.2 The New Generation Youth and Community Centre, London, Inggris 

The New Generation Youth and Community Centre dibangun sebagai youth dan community centre 

yang menjadi pusat kegiatan remaja di Inggris agar memiliki tempat untuk menemukan inspirasi 

dan tidak menghabiskan waktu sia-sia. Bangunan ini berjumlah 3 lantai yang setiap lantainya dibagi 

untuk setiap level, diantaranya enterance level terdapat akses pintu masuk utama, foyer, youth 

base, hall balcony, vocal booth, ruang rekaman, dan kantor. Lalu, lower level terdapat aula utama, 

toilet, dapur pelatihan, wall climbing, café, winter garden, dan ruang bermain serbaguna. Dan 

terakhir upper level terdapat ruang forum, ruang IT, winter garden, dan playground. 

   

 

Gambar 2. 4 Denah Bangunan The New Generation Youth and Community Centre 
Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 21.35 WIB 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Ruang youth center ini didesain fleksibel agar remaja dituntut kreatif menggunakan ruangannya. 

Bangunan menerapkan void ruangan sehingga orang dapat saling melihat dan berkomunikasi dari 

setiap lantai. Beberapa dinding pembatas ruangan menggunakan material kaca sehingga tidak 

membatasi pandangan penggunanya agar ruang tetap terkontrol dan menghindari hal-hal negatif. 

(1)  (2)  

Gambar 2. 5 Konsep Void pada Bangunan The New Generation Youth and Community Centre 
(1) Koridor; (2) Café  

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 21.35 WIB 

Youth center ini juga memiliki dinding sebagai area wall climbing dan menjadi point of interest 

tersendiri pada area dalam bangunan untuk meciptakan kesan remaja yang lebih aktif.  

(1)  (2)  (3)  

  Gambar 2. 6 Ruang Luar dan Dalam The New Generation Youth and Community Centre 
(1) Wall Climbing; (2) Sirkulasi; (3) Area Luar 

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 21.35 WIB 

Konsep yang digunakan pada bangunan ini adalah konsep berkelanjutan mengikuti perkembangan 

zaman. Material yang digunakan pada fasad adalah material beton dan polycarbonate. Material 

interior menggunakan struktur kayu dan lantai linoleum. 

 

2.3.3 The Gary Comer Youth Center, Chicago, AS 

The Gary Comer Youth Center merupakan salah satu bangunan untuk memfasilitasi kegiatan remaja 

di Kota Chicago. Bangunan ini menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan remaja di 

luar jam sekolah dengan luas 6968 m². The Gary Comer Youth Center bermassa bangunan tunggal 

persegi panjang dengan fungsi youth center ini terfokuskan ke dalam tiga bidang yaitu seni, edukasi, 

dan olahraga.  Selain itu, ruang luar bangunan dimanfaatkan sebagai area parkir, sirkulasi pedestrian, 

dan penghijauan. 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Gambar 2. 7 Denah Bangunan The Gary Comer Youth Center 
Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 19.31 WIB 

The Gary Comer Youth Center terdiri dari 3 lantai dengan kapasitas pengunjung adalah 1000 orang. 

Bangunan ini memiliki ruang utama yaitu gymnasium berkapasitas 600 kursi. Ruang-ruang dalam 

bangunan disusun secara fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan program-program yang ada 

pada youth center.  

  

Gambar 2. 8 Gymnasium The Gary Comer Youth Center 
Sumber: archive.discoverdesign.org, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB 

Ruang penunjang kegiatan yang dimiliki berupa ruang seni dan keterampilan, studio tari, studio 

rekaman, lab. komputer, ruang pelatihan dan belajar, ruang kelas, kantor, toko desain kostum, dan 

ruang pertunjukkan. Lantai teratas terdapat roof garden yang digunakan sebagai area edukasi 

tanaman hortikultura. Keberadaan roof garden menjadi area resapan air hujan dan mengurangi 

pemanasan pada bangunan.  

(1)  (2)  

Gambar 2. 9 Ruang Luar dan Dalam The Gary Comer Youth Center 
(1) Roof Garden; (2) Cafetaria  

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 19.31 WIB 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Akses visual antar ruang bangunan ini menggunakan material kaca untuk menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan menciptakan rasa aman. Desain fasad bangunan ini menggunakan material kaca 

agar menimbulkan kesan pandangan yang terbuka serta sebagai pencahayaan alami dalam 

bangunan. Dinding fasad mengaplikasikan warna-warna terang dengan menggunakan dinding 

panel dan pola yang disusun acak untuk menghasilkan kesan yang dinamis.  

(1)   (2)  

  Gambar 2. 10 Penggunaan Material Kaca dan Dinding Panel pada The Gary Comer Youth Center 
(1) Lobby; (2) Entrance 

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 19.31 WIB 

 

2.3.4 Chilbo Culture Centre for Youth, Suwon-Si, Korea Selatan 

Chilbo Culture Centre for Youth adalah bangunan publik di Korea Selatan seluas 1647 m2. Youth 

center ini mewadahi dan memberikan remaja kesempatan dalam mendalami minat dan bakatnya. 

Remaja dibuat dapat mengeksplorasi ruang sehingga remaja merasakan karakteristik spasial dari 

setiap ruang agar dapat menghargai setiap ruangnya. 

 

  

Gambar 2. 11 Denah Bangunan Chilbo Culture Centre for Youth 
Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB 

Chilbo Culture Centre for Youth memiliki massa bangunan dengan satu kesatuan yang menyebar 

secara horizontal dan terdiri dari 2 lantai dengan luasan lantai atas lebih kecil dari luasan lantai 

bawahnya. Ruang-ruang bangunan ini dibedakan dalam tingkatan ketenangan ruang, yaitu ruang 

bising (noise area) dan ruang kerja (working area). Ruang bising terdiri dari ruang latihan band, 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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bernyanyi, studio tari, dan gym. Sedangkan ruang kerja terdiri dari ruang administrasi, seminar, dan 

meeting. Selain itu, terdapat ruang besar dengan tangga untuk sirkulasi menuju lantai atas dan 

sebagai area duduk yang dilengkapi beberapa rak buku. Ruangan ini memiliki bukaan jendela kaca 

yang besar serta menggunakan skylight sebagai pencahayaan alami.  

 
 

 
 

 Gambar 2. 12 Interior Area Duduk Chilbo Culture Centre for Youth 
Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB 

Ruang pada bangunan ini juga menerapkan konsep fleksibel dimana terdapat ruang multifungsi 

yang digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Sistem sirkulasi menggunakan sistem single 

loaded dan double loaded corridor dengan pembatas ruangan berupa jendela kaca seperti 

bangunan-bangunan youth center lainnya. Lantai atas bangunan juga terdapat ruang yang 

dilengkapi dengan sharing wall dimana pengguna dapat saling berinteraksi saat berkegiatan. 

(1)  (2)  

Gambar 2. 13 Sirkulasi Chilbo Culture Centre for Youth 
(1) Studio Tari; (2) Lounge 

Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB 

Bangunan ini menerapkan penggunaan material alami dan bentuk langit-langit dalam bangunan 

dirancang miring mengikuti bentuk atap pelana untuk memberikan kesan ruangan yang lebih tinggi.  

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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  Gambar 2. 14 Material Interior Chilbo Culture Centre for Youth 
Sumber: www.archdaily.com, diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB 

 

2.4 Kesimpulan Studi Preseden 

Studi preseden dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan empat proyek sejenis. Preseden 

yang diambil merupakan gelanggang remaja dengan fungsi utama yang sama yaitu sebagai fasilitas 

yang mendukung kegiatan remaja di luar jam sekolah. Preseden tersebut diantaranya adalah Gehua 

Youth & Cultural Center, The New Generation Youth and Community Centre, The Gary Comer Youth 

Center, dan Chilbo Culture Centre for Youth. Data-data yang dihasilkan dari studio preseden disusun 

dalam table untuk memperjelas komparasi. 

Tabel 1. Kajian Banding Preseden 

No. 

Kajian 

Banding 

Preseden 

Preseden Proyek Sejenis 

Gehua Youth & 

Cultural Center 

The New 

Generation 

Youth and 

Community 

Centre 

The Gary Comer 

Youth Center 

Chilbo Culture 

Centre for Youth 

1. Lokasi 

Qinhuangdao, 

Cina. Terletak di 

pinggiran kota 

yang penuh 

dengan sejarah 

dan budaya. 

Dikelilingi oleh 

alam yang jauh 

dari bising dan 

hiruk pikuk kota. 

London, Inggris Chicago, 

Amerika Serikat. 

Terletak di sisi 

selatan Chicago. 

Suwon-Si, Korea 

Selatan 

2. 
Luas 

Bangunan  

2700 m² 2322 m² 6968 m²  1647 m² 

3. Konsep  

Desain yang 

menyatu 

Sustainable 

Architecture, 

desain inovatif 

Desain inovatif 

yang 

merefleksikan 

Bentuk khas 

rumah yang 

disesuaikan 

http://www.archdaily.com/
https://www.archdaily.com/search/projects/min_area/2160/max_area/3240?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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dengan alam 

sekitar 

mengikuti 

perkembangan 

zaman dan 

berkualitas 

tinggi 

kehidupan 

remaja di kota 

tersebut 

dengan 

programnya dan 

tersebar secara 

horizontal 

4. 
Massa 

Bangunan 

Tunggal dengan 

innercout, 3 

lantai 

Tunggal persegi 

panjang, 3 lantai 

Tunggal persegi 

panjang, 3 lantai 

Beberapa 

bangunan dalam 

satu kesatuan 

yang tersebar 

horizontal, 2 

lantai 

5. 
Fokus 

Bidang 

Seni Seni, edukasi, 

dan olahraga 

Seni, edukasi, 

dan olahraga 

Seni, edukasi, dan 

olahraga 

6. 

Konsep 

Ruang 

Dalam 

Fleksibel, sistem 

single loaded 

corridor 

Fleksibel, void 

ruang besar 

Fleksibel  Fleksibel, system 

single loaded 

corridor dan 

double loaded 

corridor 

7. 
Akses 

Visual 

Kaca  Kaca  Kaca  Kaca 

 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep yang diterapkan pada bangunan gelanggang 

remaja berbeda-beda karena menyesuaikan dengan isu dan karakteristik dari lingkungan sekitar. 

Kemudian, luas bangunan juga tidak memiliki total luasan yang spesifik karena menyesuaikan dengan 

kebutuhan ruang dan peraturan-peraturan terkait di setiap negaranya. Untuk massa bangunan, 

terdapat tiga preseden yang memiliki kesamaan bentuk massa bangunan dan jumlah lantainya dan 

satu preseden berbeda, hal tersebut juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan peletakan 

ruang-ruangnya. Dari keempat preseden dapat dilihat bahwa gelanggang remaja rata-rata 

memfasilitasi bidang seni, edukasi, dan olahraga, namun ada juga yang memfasilitasi satu bidang 

sesuai kebutuhan di lokasi gelanggang remaja tersebut berada. Sedangkan, konsep ruang dalam dari 

semua preseden mengusung konsep ruang yang fleksibel agar menyesuaikan dengan kebutuhan 

remaja dan melatih kreativitas remaja dalam menggunakan ruang. Selain itu, akses visual yang 

digunakan berupa kaca agar meciptakan interaksi sosial yang tinggi, menciptakan rasa kebersamaan 

dan keamanan.  
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Tabel 2. Kajian Banding Preseden terhadap Fasilitas 

No. Fasilitas 

Gehua Youth 

& Cultural 

Center 

The New 

Generation 

Youth and 

Community 

Centre 

The Gary 

Comer Youth 

Center 

Chilbo Culture 

Centre for 

Youth 

1. Foyer  ●   ● ●  

2. Aula ● ●  ● 

3. Kantor ● ● ● ● 

4. Ruang VIP ●    

5. Ruang Rapat   ● ● ● 

6. Ruang Kelas    ●  

7. Ruang 

Multifungsi  

● ● ● ● 

8. Ruang Buku  ●   ● 

9. Ruang 

Multimedia 

●    

10. Ruang IT  ●   

11. Lab. Komputer   ●  

12. Galeri  ●    

13. Studio Musik  ● ● ● ● 

14.  Studio Tari  ● ● ● ● 

15. Ruang Teater ● ● ● ● 

16. Studio Kriya ●    

17. Gymnasium   ● ● 

18. Ruang 

Bermain 

 ●   

19. Wall Climbing  ●   

20. Cafetaria ● ● ● ● 

 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat preseden memiliki kebutuhan ruang yang hampir 

sama apabila bidang  yang difokuskan sama. Terdapat beberapa ruang yang harus ada di setiap 

gelanggang remaja. Ruang-ruang tersebut diantaranya adalah kantor, ruang multifungsi, studio musik, 

studio tari, ruang teater,  dan cafeteria. Kantor diperlukan di gelanggang remaja untuk memberi ruang 

khusus bagi pengelola-pengelola bangunan bekerja. Lalu, ruang multifungsi juga wajib ada karena 

gelanggang remaja merupakan bangunan dengan fleksibilitas tinggi, sehingga dibutuhkan ruang yang 

dapat digunakan untuk berbagai kegiatan tambahan.  Studio musik, studio tari, dan ruang teater 

merupakan ruang-ruang umum yang pasti ada jika suatu bangunan memfasilitasi bidang seni karena 

kegiatan yang ada di ruang tersebut termasuk kegiatan yang disukai remaja. Cafeteria atau sejenisnya 

juga merupakan sesuatu yang perlu ada di setiap bangunan yang aktivitasnya tinggi, karena setiap 

pengguna akan membutuhkan dan mencari tempat yang menjual makanan dan minuman untuk 

mendukung  proses penghasilan energi padat.  
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