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BAB VI 

HASIL RANCANGAN 
 

 Penjelasan Rencana Tapak 

 

 
Gambar 6.1 Rencana Tapak 

 

 Perletakan Dan Orientasi Massa Bangunan 

 

 
Gambar 6.2 Peletakan Massa Bangunan 

 

Peletakkan massa bangunan dirancang dengan merespon arah matahari, arah angin, serta 

bentuk tapak. Hal tersebut bertujuan agar massa bangunan mendapatkan cahaya dan 
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penghawaan alami, serta menciptakan area outdoor pada tapak. Massa bangunan diletakkan 

di tengah tapak bertujuan agar dapat menciptakan beberapa area outdoor di sekeliling 

bangunan. Massa bangunan gedung serba guna terorientasi ke arah jalur masuk, plaza, 

amphiteater, innercourt, dan hutan kota. Massa bangunan seni dan edukasi terorientasi ke 

arah jalur masuk, hutan kota, area skateboard, innercourt, playground, dan lapangan olahraga. 

 

 Sirkulasi Manusia Dan Kendaraan 

 

 
Gambar 6.3 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

 

Sirkulasi masuk dan sirkulasi keluar area gelanggang remaja terdapat di sisi barat tapak, 

sirkulasi tersebut dapat diakses oleh pengunjung yang membawa kendaraan dan pengunjung 

yang berjalan kaki. Pintu masuk berjarak ±195 m dari tapak, maka dirancang sirkulasi 

pedestrian yang dapat digunakan bagi pengunjung yang berjalan kaki. Sirkulasi pedestrian 

menuju tapak dirancang dengan bentuk yang tidak kaku, agar pengunjung dapat menikmati 

area hutan kota selama berjalan menuju area gelanggang remaja. Bagi pengunjung yang 

menggunakan kendaraan, area parkir berada di sisi barat lahan dan berdekatan dengan jalur 

masuk kendaraan, hal tersebut bertujuan agar mempermudah akses kendaraan pengunjung 

dan membuatnya tidak masuk ke dalam tapak gelanggang remaja untuk menghindari 

terganggunya aktivitas di area gelanggang remaja. Pada bagian selatan tapak, terdapat jalur 

masuk sirkulasi kendaraan servis dan darurat. 
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Gambar 6.4 Sirkulasi Kendaraan 

 

 
Gambar 6.5 Sirkulasi Pedestrian Menuju Tapak 

 

 
Gambar 6.6 Sirkulasi Kendaraan Servis 

 

Sirkulasi pedestrian di dalam bangunan, dibatasi dengan pagar tanaman agar para pengunjung 

bisa terintergrasi dan menikmati area hutan kota tanpa harus memasuki area hutan kota. 

Pengunjung tidak diperbolehkan untuk memasuki area hutan kota agar meminimalisir 

terjadinya hal negatif dan kegiatan di area gelanggang remaja tidak ada yang mengharuskan 

para pengunjung untuk masuk ke area hutan kota. 
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Gambar 6.7 Sirkulasi Pedestrian di Area Tapak 

 

 Ruang Terbuka Hijau 

 

 
Gambar 6.8 Ruang Terbuka Hijau 

 

 Ruang terbuka hijau dirancang berada di beberapa area pada gelanggang remaja. Hal tersebut 

bertujuan agar suasana gelanggang remaja menjadi sejuk dan asri karena dikelilingi dengan 

pepohonan serta membuat area gelanggang remaja menjadi terintegrasi dengan area hutan 

kota. Terdapat pembatas antara area gelanggang remaja dengan area hutan kota yaitu pagar 

tanaman setinggi 1 meter. DIrancang setinggi 1 meter agar para pengunjung dapat menikmati 

area hutan kota tanpa harus memasuki area hutan kota. 
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 Rancangan Bangunan 

 

 Bentuk Bangunan 

 

 
Gambar 6.9 Bentuk Bangunan 

 

Massa bangunan dibagi menjadi 2, hal tersebut bertujuan agar menghindari bangunan yang 

terlalu tebal. Kedua massa bangunan dihubungkan dengan innercourt dan area penghubung 

yang berada di area lobi. Bentuk kedua massa bangunan merupakan perpaduan antara 2 

bentuk yaitu persegi panjang dan setengah lingkaran. Bentuk persegi panjang pada bangunan 

bertujuan agar menciptakan keefektifan fungsi ruang di dalamnya, serta untuk merespon 

syarat kebutuhan ruang pada bangunan gedung serba guna, yaitu terdapat empat lapangan 

badminton. Bentuk setengah lingkaran pada bangunan bertujuan agar terciptanya bangunan 

yang dinamis. 

 

 Tata Letak Dan Bentuk Ruang 

 

 
Gambar 6.10 Tata Letak dan Bentuk Ruang 
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Peletakkan ruang pada bangunan gelanggang remaja dirancang berdasarkan kebutuhan 

ketenangan. Kebutuhan ketenangan di area gelanggang remaja terdiri dari 3 tingkatan yaitu 

ketenangan rendah, ketenangan sedang, dan ketenangan tinggi. Pada bangunan gelanggang 

remaja ini area yang membutuhkan ketenangan rendah diletakkan di lantai 1 bangunan, 

karena lantai 1 bangunan berhubungan langsung dengan area outdoor. Area yang 

membutuhkan ketenangan sedang diletakkan di lantai 2 bangunan dan area yang 

membutuhkan ketenangan tinggi diletakkan di lantai 3 bangunan. 

 

 Sirkulasi Dalam Bangunan 

 

 
Gambar 6.11 Sirkulasi Dalam Bangunan 

 

Sirkulasi pada bangunan ini menerapkan sistem double loaded corridor. Penerapan sistem ini 

bertujuan agar meminimalisir terdapatnya ruang, sirkulasi, atau yang jarang dilewati oleh 

pengunjung untuk menghindari adanya ruang atau area yang tidak terkontrol sehingga 

menimbulkan tindakan negatif, seperti bullying. Agar pengunjung dapat melihat dan 

berinteraksi dengan kegiatan di area outdoor, maka dirancang jendela kaca di setiap ruangan 

untuk para pengunjung yang berada di indoor bisa melihat ke area outdoor. Dirancang pula 

balkon pada bangunan gelanggang remaja yang bertujuan agar pengunjung dapat melihat dan 

berinteraksi ke area outdoor dan area hutan kota. Selain itu, interaksi antarpengunjung yang 

berada di indoor juga penting, maka pada setiap ruangan akan diberikan kaca transparan 

sebagai pengganti dinding agar terdapat interaksi antarpengunjung di dalam ruangan yang 

berbeda. 
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 Rancangan Fasad dan Atap  

 

 
Gambar 6.12 Rancangan Fasad 

 

Fasad pada bangunan gelanggang remaja ini dirancang dengan bentuk horizontal yang 

berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Material yang 

digunakan pada fasad yaitu aluminium composite panel (ACP) dan baja hollow sebagai 

penyangga. Untuk pemilihan warna pada fasad yaitu menggunakan warna cokelat. Warna 

cokelat pada fasad berfungsi untuk menciptakan kesan alami pada bangunan. Pada sisi 

belakang bangunan gedung serba guna, terdapat wall climbing yang menempel pada dinding 

bangunan. Hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan ruang yang tersedia pada area 

belakang gedung serba guna. 

 

 
Gambar 6.13 Perspektif Wall Climbing 

 

Atap pada bangunan gelanggang remaja dibagi menjadi 2 yaitu atap lengkung dan atap datar. 

Atap lengkung bertujuan agar menambah kesan dinamis pada bangunan. Konstruksi pada atap 

lengkung menggunakan konstruksi pipa baja dan menggunakan penutup atap metal 

gelombang. Konstruksi atap lengkung dibiarkan terekspos dengan tujuan agar membuat 
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bangunan terkesan lebih tinggi. Untuk konstruksi pada atap datar menggunakan konstruksi 

beton bertulang.  

 

 Sistem Struktur Dan Konstruksi 

 

 
Gambar 6.14 Potongan Bangunan 

 

Pada sistem konstruksi kolom, balok induk, balok anak, dan plat lantai menggunakan kontruksi 

beton bertulang, pada sistem konstruksi dinding menggunakan material batu bata, sistem 

konstruksi pada secondary skin menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP) dan baja 

hollow sebagai penyangga, sistem konstruksi atap menggunakan konstruksi pipa baja dan 

menggunakan penutup atap metal gelombang serta pada bagian dak menggunakan beton 

bertulang.  

 

 Sistem Utilitas 

 

 
Gambar 6.15 Sistem Utilitas 

 

Sistem utilitas yang perlu diperhatikan dalam perancangan gelanggang remaja ini adalah 

sistem pengaliran air hujan dari penutup atap menuju saluran drainase. Untuk pengaliran air 

Talang air horizontal 

Talang air vertikal 
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hujan disediakan talang air disetiap sisi bangunan dan dialirkan menggunakan pipa yang 

terhubung ke saluran drainase. Pipa yang digunakan ialah pipa berbahan PVC karena bahan 

tersebut cukup ringan karena sistem ini menempel disisi bangunan dan tidak terlalu 

membebani struktur bangunan. 

 

Sistem penghawaan yang digunakan pada bangunan gelanggang remaja ini didominasi oleh 

penggunaan penghawaan alami. Namun, ada beberapa ruang yang menggunakan 

penghawaan buatan yaitu AC split wall. 

 

 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

 

Bangunan Gelanggang Remaja ini memiliki luas bangunan secara keseluruhan sebesar 8000 

m2, yang terdiri dari dua bangunan utama, yaitu gedung serba guna yang terdiri dari 1 lantai 

dan memiliki luas sebesar 1340 m2 dan gedung seni dan edukasi yang terdiri dari 3 lantai dan 

memiliki luas sebesar 6600 m2. Jumlah kapasitas tempat parkir terdiri dari mobil sebanyak 15 

kendaraan, sepeda motor sebanyak 50 kendaraan, dan sepeda sebanyak 50 kendaraan. 

 

 

 

  


