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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 
2.1 Pengertian Proyek 

Gelanggang Remaja merupakan suatu tempat yang disediakan untuk pusat hiburan dan kreativitas remaja. 

Gelanggang remaja sebagai sarana atau wadah bagi para kaum muda dalam melakukan kegiatan remaja 

dengan tujuan positif, baik kegiatan individual maupun kelompok atau komunitas (KBBI). Youth Center 

adalah sebuah tempat yang mewadahi kegiatan yang menyenangkan di waktu luang atau waktu bebas 

bagi anak muda (Oxford Dictionary). Dari beberapa pernyataan diatas dapat disampaikan bahwa 

Gelanggang Remaja (Youth Center) merupakan sarana untuk para remaja sebagai sarana yang menampung 

minat serta bakat dengan berbagai kegiatan positif dari fasilitas yang sudah disediakan. Yang dimaksud 

kegiatan positif yaitu kegiatan untuk mengantisipasi kenakalan remaja dengan menyalurkan minat serta 

bakat yang dimiliki oleh remaja. 

Bangunan gelanggang remaja sama halnya dengan bangunan pendidikan yang terdapat ruang kelas, ruang 

pembelajaran khusus, ruang administrasi, ruang pelayanan, dan ruang sosialisasi. Ruang-ruang tersebut 

dihubungkan oleh koridor dan dikelompokan dalam kluster sesuai kebutuan kegiatan. Perbedaannya 

dengan bangunan pendidikan, gelanggang remaja ini tidak hanya sebagai sarana edukasi melainkan sarana 

penyaluran minat dan bakat yang dimiliki remaja berupa fasilitas yang memadai. 

 
 

2.2 Tipologi Proyek 

Proyek Gelanggang Remaja dapat dikatakan memiliki bentuk tipologi yang serupa dengan Recreation 

Centre. Bangunan ini merupakan sarana yang mewadahi kegiatan remaja berupa kegiatan edukasi, seni, 

olahraga, dan rekreasi. Pada kegiatan tersebut terdapat fungsi dari setiap ruangnya. Untuk kegiatan 

edukasi terdapat ruang-ruang yang berfungsi untuk pembelajaran materi remaja yang kurang mereka 

dapatkan di sekolah seperti pembelajaran bahasa asing, komputer, ataupun mencari buku-buku dari 

perpustakaan di gelanggang remaja. Pada kegiatan kesenian, terdapat ruang-ruang berupa studio yang 

akan digunakan untuk mengenal maupun memperdalam minat dan bakat bagi para remaja. Ruangan 

tersebut diantaranya studio tari untuk latihan menari maupun senam, ruang teater untuk berlatih peran, 

studio musik untuk mengenal dan mempelajari musik modern, tradisional, maupun klasik. 
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Pada kegiatan olahraga tersedia ruang-ruang diluar maupun dalam untuk sarana pelatihan maupun 

pertandingan. Pada kegiatan rekreasi pengunjung dapat memanfaatkan ruang-ruang disekitar bangunan 

maupun didalam bangunan sebagai tempat berwisata, piknik, menonton pertunjukan maupun pameran, 

atau ikut serta pertandingan olahraga. 

 
 

2.3 Studi Preseden 

2.3.1 Chilbo Culture Centre for Youth (Suwon-si, Korea Selatan) 
 
 

 
Gambar 2.1 Bagian depan Chilbo Culture Center for Youth 

 
Chilbo Culture Centre for Youth ini berada di lahan seluas 1647 m² oleh Utopian Architect. Bangunan ini 

menyediakan tempat dimana sang arsitek ingin mengapresiasikan spot manapun yang pengguna sukai dan 

bukan berdasarkan perilaku mereka untuk menikmati semua spot dari sisi pandangan mereka masing- 

masing. Tidak hanya ditunjukan bagi para siswa namun juga gelanggang ini ditunjukan untuk mahasiswa 

setempat. Chilbo Culture Centre for Youth dibagi menjadi 2 tempat yaitu dalam ruangan yang terdapat 

pada underground dan luar ruangan lantai 1 yang juga sebagai akses masuk utama pada gelanggang ini. 

Pada dalam ruangan dibedakan kembali menjadi “noise zone” dan “working area” dengan fasilitas berupa 

area membaca, book café, auditorium, ruang administrasi, ruang seminar, pantry, meeting room, ruang 

penyimpanan, lobi, ruang menyanyi, studio musik, studio tari, ruang konseling, dan gym. 
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Gambar 2.2 Ruang baca Chilbo Culture Centre for youth 

 
Bagian luar ruangan memiliki fasilitas yang sama dengan dalam ruangan. Namun ruangan dalam memiliki 

perbedaan pada sharing wall dimana para pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain walaupun 

sedang melakukan kegiatan yang berbeda diwaktu yang sama. Tidak hanya berinteraksi namun bisa juga 

hanya duduk, diskusi, ataupun menonton kegiatan yang terdapat di ruangan-ruangan. 
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2.3.2 Boys and Girls Club (Ecatepec de Morelos, Mexico) 
 

 
Gambar 2.3 Boys and Girls Club 

 
Bangunan ini sering disebut masyarakat sekitar “club”. Dengan terbagi menjadi 3 bangunan dan terdapat 

masing-masing fungsi. Tempat ini bertujuan sebagai wadah atau sarana bagi anak-anak dan remaja setelah 

bersekolah. Tempat ini diperuntukan untuk kegiatan dengan nilai positif serta berintergrasi sosial melalui 

permainan, seni, dan pelajaran. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Groundplan Boy and Girls Club 
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Tempat ini dibagi menjadi 3, pada bangunan A merupakan bangunan dengan fungsi edukasi yang memiliki 

fasilitas seperti ruang kelas, studio musik, studio tari, perpustakaan, laboraturium seni dan komputer,  

dapur, dan ruang multifungsi. Pada bangunan A memiliki sirkulasi antar ruangan yang tidak menyulitkan 

pengguna untuk beraktivitas dari ruang satu ke ruang lainnya. Penggunaan material dan struktural 

bangunan A telah dipertimbangkan oleh CCA Centro de Colaboracion Arquitectonica sebagai arsitek 

dengan pertimbangan perilaku dan usia pengguna. 

Bangunan B fokus dalam bidang seni. Tidak seperti pada bangunan A yang berisikan ruang per ruang 

dengan fungsi berbeda. Bangunan B menggunakan bentuk dan fungsi seperti auditorium semi terbuka 

yang sebagai kegiatan seperti resital musik, pertunjukan tari, acara-acara bincang tentang seni ataupun 

sosialisai keresahan tentang kenakalan remaja. Pada bangunan C berfungsi untuk kegiatan yang memiliki 

pergerakan luas yaitu bidang olahraga. Oleh karena itu, bangunan C berbentuk lapang dengan fungsi yang 

dapat diadaptasi dari kegiatan olahraga yang ingin pengguna lakukan. 

 

 
Gambar 2.5 Bangunan C Boy and Girls Club 
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2.3.3 The MUCAB (Blanca, Kenya) 
 
 

 
Gambar 2.6 Museum The MUCAB 

 

The MUCAB merupakan bangunan yang tak hanya berfungsi sebagai gelanggang remaja. Namun juga 

meliputi museum, sekolah musik, the Center for Local Development for Women and Youthdan juga Child 

Care Center. Karena memiliki berbagai macam fungsi, The MUCAB membagi ruangan berdasarkan 3 area 

yang saling terhubung. 

 

 

Gambar 2.7 Area pertama The MUCAB 
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Area pertama yaitu museum yang berada di tengah sebagai penghubung antar dua area lainnya. Area ini 

memiliki beberapa spot dengan bentuk yang berbeda. Area ini memiliki sirkulasi yang cukup baik terutama 

pada tangga utama yang berhadapan langsung dengan sungai. Gedung bagian utara atau area kedua yang 

bersifat semi terbuka yang berhadapan dengan area perkotaan, pemandangan aktivitas sosial masyarakat 

dimana memiliki fungsi yang berhubungan dengan pemandangan yang ditunjukan yaitu tentang 

meningkatkan hubungan sosial pengguna dengan fasilitas berbagai ruangan terbuka yang hanya 

dibedakan dari pe-level-an lantai. Sedangkan area ketiga yaitu area terbuka dengan fungsi sebagai area 

parkir dan berbagai spot untuk duduk dan menikmati sekitar lahan serta sungai sambil melakukan kegiatan 

seperti membaca buku ataupun berbincang dengan pengguna lain. 

 

 
2.4 Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden 

Melalui analisis preseden diatas kesimpulan yang dapat diambil sebagai perancangan proyek gelanggang 

remaja diantaranya yaitu terdapat zonasi pada fasilitasnnya sesuai kebutuhan penggunanya, fleksibilas 

ruang, pengadaan ruang yang menjadi konektivitas pengguna, menciptakan intraksi sosial, serta 

transparasi aktivitas didalam banguanan maupun diluar. Kebutuhan pengguna dalam gelanggang remaja 

dapat dipenuhi dengan adanya ruang-ruang yang berhubungan dengan kegiatan remaja berupa kegiatan 

edukasi, kesenian, dan olahraga. Dengan adanya ruang-ruang seperti ruang yang dapat menampung 

pengguna untuk mempelajari dan mendalami sesuatu yang mungkin tidak didapatkan disekolah, seperti 

kelas bahasa asing, studio menari, studio fotografi, studio kriya, ruang multimedia, skatepark, wall 

climbing, dll. 


