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BAB VI 

 
HASIL PERANCANGAN 

 
 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 
 
 

 

Gambar 6.1 Rencana Tapak 
 
 

Hasil rancangan tapak gelanggang remaja merupakan pembagian area eksisting dan area yang dirancang. 

Pada area eksisting yang berupa hutan kota terdapat letak pohon dan semak liar sepanjang jalan menuju 

tapak. Agar tidak terjadi perusakan hutan kota dan tetap mempetahankan hutan kota, maka akses masuk 

ke Gelanggang Remaja mengikuti alur semak liar untuk meminimalisir penebangan pohon dan tetap 

mempertahankan hutan kota. 

Terdapat area bangunan dan outdoor dimana bangunan gelanggang remaja difungsikan sebagai fasilitas 

yang mewadahi kegiatan remaja berupa kegiatan pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan seni, 

sedangkan area outdoor berfungsi sebagai kegiatan olahraga maupun ruang komunal dimana terdapat 

orang berkumpul dan terjadinya interaksi seperti bersosialisasi, berdiskusi, tempat bermain, dan lainnya.  

Fasilitas yang terdapat diantaranya lapangan basket, lapangan futsal, taman fitness, wall climbing, plaza, 

amphitheater, dan lainnya. 
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Fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan futsal, dan taman fitness dirancang pada sisi timur 

dengan tujuan mendapatkan sinar matahari pagi dan terdapat tribun pada area lapangan yang juga 

ditanami pepohonan agar teduh dan dapat meminimalisir pencahayaan matahari. Adapun amphitheater 

yang terletak di sisi timur bangunan dirancang dengan tujuan ketika terdapat pentas ataupun kegiatan lain 

dapat teduh pada sore hari dan amphitheater ini selain digunakan sebagai tempat pementasan juga 

digunakan untuk seni mural maupun graffiti sebagai background dari amphitheater. 

 
 

6.1.1 Peletakan dan Orientasi Massa Bangunan 
 
 

 

Gambar 6.2 Orientasi bangunan gelanggang remaja 
 
 

Orientasi massa bangunan dirancang terbuka menghadap sisi bagian barat yang merupakan entrance dari 

gelanggang remaja. Hal ini menciptakan massa bangunan yang seolah menyambut pengunjung dan antara 

bangunan dan hutan kota menjadi terhubung sehingga menciptakan visual yang menarik. 
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6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 
 
 

 

Gambar 6.3 Sirkulasi manusia dan kendaraan 
 
 

Jalur masuk utama berada pada jalur pedestrian dan jalur kendaraan dengan gerbang utama yang memiliki 

fasilitas keamanan agar penggua yang masuk tidak dapat menyalahgunakan area gelanggang remaja 

seperti menjadikan akses masuk sebagai area balap liar. Sirkulasi pejalan kaki maupun jalur sepeda 

dirancang terpisah dari jalur kendaraan. Jalur pedestrian merupakan jalur yang dirancang dengan 

mempertahankan pohon yang ada dan ditanami kembali pohon-pohon baru sehingga terdapat beberapa 

jenis tumbuhan yang memiliki manfaat yang berbeda. Jalur pedestrian menggunakan grass block untuk 

menyerapan air hujan maupun sebagai celah pernafasan pada lingkungan. Sirkulasi kendaraan dirancang 

dengan satu akses masuk maupun keluar dengan ruang parkir kendaraan yang terletak disepanjang jalan 

diantara pepohonan hutan untuk meminimalisir perkerasan jalan dengan tujuan mempertahankan hutan 

kota. Akses kendaraan khusus seperti pemadam kebakaran, servis, ambulans, dan kendaraan yang men- 

drop off-kan penumpang atau barang dirancang sama dengan akses masuk, namun untuk jalur servis 

dibatasi pagar yang akan dibuka sewaktu terdapat keadaan darurat, sedangkan jalur drop off terdapat 

pada jalur masuk sekaligus jalur keluar yang juga terhubung oleh jalur pedestrian. 
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6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 
 
 

 
Gambar 6.4 Ruang terbuka hijau 

 
 

Ruang terbuka hijau menjadi peran utama harus mampu mencakup sistem sirkulasi udara dan air dengan 

fungsi sebagai peneduh, produsen oksigen, penahan angin, penyerapan air hujan, dan penyaring polusi 

udara. Fungsi lain ruang terbuka hijau sebagai peningkatan kualitas dari bangunan dan lingkungan, 

pemanfaatan pengenalan serta pengalaman manusia dan, pembentukan ruang komunal yang berfungsi 

sebagai pembentuk interaksi sosial. Beberapa tanaman baru akan ditanam di gelanggang remaja dengan 

menyesuaikan iklim di Indonesia agar memberikan respon yang baik bagi pengguna maupun lingkungan. 

Berikut adalah beberapa tanaman tropis yang akan ditanam: 

 
 

(1) Pohon Tanjung (Mimusops elengi) 

 
Jenis pohon ini merupakan tanaman peneduh karena memiliki banyak dedaunan yang lebat dan tidak 

mudah gugur. Luas keteduhan yang dapat dinaungi mencapai 125 m2 tergantung usia pohon. Selain 

memiliki fungsi peneduh pohon ini juga berfungsi sebagai pengharum dan obat. 
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Gambar 6.5 Pohon tanjung 
Sumber : https://www.rukita.co/stories/jenis-pohon-peneduh-rumah/ 

 

 

(2) Bougenville (Bougainvillea) 

 
Tanaman Bougenville dikenal sebagai tanaman hias, namun tanaman ini memiliki fungsi lain yaitu 

sebagai pagar alami, pembersih udara, serta obat-obatan. Penanaman bougenville ini selain digunakan 

sebagai pagar alami pada bagian entrance bangunan juga sebagai pemanis anatar hutan kota maupun 

bagunan gelanggang remaja dari keanekaragaman warna dari tanaman ini. 

 

 
Gambar 6.6 Bougenville 

Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/67464/bunga-daerah-tropis 

https://www.rukita.co/stories/jenis-pohon-peneduh-rumah/
https://www.dekoruma.com/artikel/67464/bunga-daerah-tropis
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(3) Pohon Tabebuya (Tabebuia) 

 
Jenis pohon peneduh yang memiliki bunga yang indah hampir menyerupai pohon sakura di Jepang. 

Dengan warna yang beragam pohon ini memiliki banyak manfaat diantaranya membuat udara sekitar 

lebih bersih, melawan malaria, penyembuh luka, tanaman peneduh, dll. 

 

Gambar 6.7 Pohon Tabebuya 
Sumber : https://www.rukita.co/stories/jenis-pohon-peneduh-rumah/ 

 

 

(4) Pohon Cemara Kipas (Casuarina equisetifolia) 

 
Di alam bebas, cemara kipas memiliki fungsi penting bagi tanah, yaitu untuk mencegah abrasi di pesisir 

pantai. Namun pada lahan gelanggang remaja, pohon ini dapat membantu menyuburkan tanah, obat- 

obatan, memberikan ketenangan diri, tanaman pengarah, dan pagar alami sekaligus sebagai penunjuk 

jalan. Pohon ini dapat tumbuh tinggi sampai 4 meter. 

 

Gambar 6.8 Pohon cemara kipas 
Sumber : https://manfaat.co.id/manfaat-cemara-kipas 

https://www.rukita.co/stories/jenis-pohon-peneduh-rumah/
https://manfaat.co.id/manfaat-cemara-kipas
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6.2 Rancangan Bangunan 
 
 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Bangunan gelanggang remaja terdiri dari dua massa bangunan yang terhubung oleh penghubung 

bangunan. Bangunan ini terbentuk ke empat arah yang berbeda dengan tujuan memecah ruang luar yang 

dapat terhubung dengan ruang dalam sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan 

mengeksplor kegiatan di gelanggang remaja. Ruang luar yang terbentuk akan menjadi ruang terbuka yang 

dapat digunakan sebagai sarana kegiatan di gelanggang remaja seperti, pelatihan bela diri, pameran, 

pelatihan drama, street dance, street music, dan sebagainya. Dengan tiga lantai yang setiap lantainya 

maupun massanya terdapat kegunaan yang berbeda, seperti terpisahnya bentuk bangunan ini sebagai 

pemisah kegiatan yang menghasilkan suara bising dan bangunan dengan kegiatan yang tenang. 

 

 
Gambar 6.9 Bentuk bangunan 
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6.2.2 Tata letak dan Bentuk Ruang 
 
 
 

 

Gambar 6.10 Tata letak dan bentuk ruangan 
 

 
Massa bangunan gelanggang remaja pada bagian utara terdapat fasilitas seni yang cenderung 

menghasilkan area yang berisik sedangkan pada massa bangunan bagian selatan terdapat fasilitas 

olahraga indoor dan edukasi yang cenderung dengan area tenang. Massa bangunan bagian utara pada 

lantai satu terdapat beberapa ruang pendukung seperti mushola, unit kesehatan, dan kafetaria untuk 

mempermudah pengguna untuk singgah sebelum dan sesudah melakukan aktifitas di gelanggang remaja. 

Terdapat pula ruang olahraga indoor seperti ruang catur, gudang alat, dan ruang tenis. Lantai dua terdapat 

ruang-ruang multifungsi dan beberapa kelas bahasa. Lantai tiga terdapat perpustakaan dan ruang 

sekertariat komunitas remaja. Massa bangunan bagian selatan pada lantai satu hingga tiga terdapat 

lounge, area studio seni, dan area administrasi. Ruang serba guna dirancang terpisah oleh bangunan 

utama, agar mempermudah pengguna dari kalangan masyarakat untuk memasuki ruang tersebut. 
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6.2.3 Sirkulasi dalam Bangunan 

Bangunan gelanggang remaja dominan menggunakan sirkulasi dengan sistem single loaded corridor 

dengan tujuan menciptakan interaksi sosial dari dalam ke luar dan sebaliknya, sekaligus menciptakan 

visibilitas yang menarik. Dengan lebar 4 m pada sirkulasi bangunan menciptakan ruang baru sebagai ruang 

komunal yang membentuk interaksi sosial. Terdapat double loaded corridor, namun hanya berfungsi 

sebagai penghubung ke ruang luar berbeda dengan single loaded corridor yang menjadi sirkulasi utama 

pada bangunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 

Sirkulasi Vertikal (Tangga) 

Sirkulasi Horizontal 

 
 

Gambar 6.11 Sirkulasi dalam bangunan 
 
 

6.2.4 Rancangan Fasad dan Atap 
 
 

 

Gambar 6.12 Fasad gelanggang remaja 
 

Fasad pada bangunan gelanggang remaja dirancang agar menarik bagi remaja karena keadaan disekitar 

bangunan yang merupakan hutan kota, maka dari itu diciptakan fasad bangunan yang dapat menarik 

penggunanya. Selain menjadi sorotan, fasad yang dirancang horizontal ini dapat meredam panas matahari, 
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meminimalisir pencahayaan, hingga angin yang masuk ke dalam bangunan. Material yang digunakan pada 

fasad ini berbahan metal zincalume yang merupakan campuran dari alumunium, seng, dan silikon yang 

menggunkan powder coating. Powder coating merupakan metode pengecatan menggunakan bahan 

bubuk khusus pada media logam. Atap bangunan ini menggunakan atap datar pada bangunan utamanya, 

dikarenakan bentuk dari bangunan utama tidak memungkinkan untuk menggunakan atap dengan 

kemiringan. Atap pada ruang serba guna menggunakan atap dengan dua kemiringan dengan baja truss 

dikarenakan memiliki bentang yang cukup lebar. 

 
 

6.2.5 Sistem Struktur dan Konstruksi 
 

 

 

Gambar 6.12 Struktur dan Konstruksi pada gelanggang remaja 
 

 
Struktur pada bangunan gelanggang remaja menggunakan kolom dan balok beton bertulang dengan 

menyesuaikan grid pada bentukan massa. Konstruksi atap pada gelanggang remaja terdapat dua jenis 

untuk massa ruang serba guna dengan bentang lebarnya 20 m yang menggunakan rangka baja truss 

sedangkan pada massa bangunan lainnya menggunakan atap datar beton bertulang yang dihitung 

tersendiri sesuai dengan bentangan dan tebal plat. 
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6.2.6 Sistem Utilitas 
 

 

Gambar 6.13 Sistem talang 
 

Sistem utilitas pembuangan air hujan pada bangunan gelanggang remaja menggunakan talang untuk 

menampung dan mengalirkan air menuju drainase. 

 

Gambar 6.14 Sistem plumbing 
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Sistem utilitas pada bagian plumbing bangunan gelanggang remaja menggunakan sistem water roof tank 

dengan PDAM. Air di pompa menuju roof tank yang berada diatas sebagai menyimpanan kemudian akan 

disalurkan ke setiap lantainya. Untuk sistem utilitas pada penghawaan menggunakan sistem AC split, 

dimana sistemnya mengeluarkan suhu yang lebih rendah dari suhu dan lebih efektif bekerja pada ruangan 

yang tertutup. AC ini akan diletakan diruangan tertentu seperti studio musik, studio tari, studio fotografi, 

dan ruang pengelola. 

 
 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Perancangan 
 
 

Tabel 6.1 Rekapitulasi Data Hasil Perancangan 
 

Perhitungan Luas (m2) Presentase 

Total Luas Lahan 15.000  

Luas Lantai Dasar Bangunan 2.822 18,82% 

(KDB Maksimal 60%) 

Luas Total Bangunan 7.631  

Koefisien Dasar Hijau (KDH) 5.100 34% 

(KDH Minimal 30%) 


