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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pengertian proyek 

Gelanggang remaja merupakan sarana dan prasarana yang disediakan sebagai tempat yang 

aman dan nyaman untuk berkumpul / bersosialisasi melakukan kegiatan yang sesuai dengan 

minat dan bakat remaja di bidang seni, olah raga, dan kreativitas dalam lingkungan kreatif (I. 

Pane, H. Tanjung, 2018).  

 

Secara sederhana, gelanggang remaja merupakan ruang pusat aktivitas remaja yang dapat 

digunakan di waktu luang. Perancangan gelanggang remaja ini merupakan proyek pemerintah 

kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang dapat mewadahi 

kegiatan luang para remaja di Bandar Lampung. Bangunan ini nantinya diharapkan dapat 

menampung beragam bidang kegiatan remaja sehingga tercipta kawasan aktifitas remaja yang 

aktif. Harus dipahami bahwa gelanggang remaja ini bertujuan sebagai ruang untuk kegiatan 

remaja di berbagai bidang, bukan merupakan area dengan satu tema kegiatan (seperti GOR) 

dan bukan merupakan arena pertandingan, sehingga fasilitas yang disediakan hanya untuk 

kegiatan umum dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. 

 

2.2 Tipologi Proyek 

Dalam peraturan Menpora, yang terdapat pada Pedoman Penyelenggaraan Gelanggang 

Remaja (1996) pada Lutfi (2018), gelanggang remaja harus memiliki fasilitas berupa sarana dan 

prasarana operasional berupa fasilitas olahraga, kesenian, ilmiah dan kerohanian, gelanggang 

remaja juga harus memiliki sarana dan prasarana untuk pengelola dan juga memiliki berbagai 

fasilitas non fisik berupa jasa seperti keterampilan, konsultasi, dan sebagainya. Dalam sumber 

tersebut juga disebutkan bahwa gelanggang remaja dapat diklasifikasi dalam 3 tipe yaitu: 

1. Tipe A, merupakan tipe yang paling sederhana dengan persyaratan khusus yang memiliki 

ruang serbaguna sebagai ruang tempat berolahraga dan ruang pementasan kegiatan seni. 

Tipe ini juga memiliki ruang belajar, kamar ganti pakaian/kamar kecil. 

2. Tipe B, memiliki fasilitas yang sama dengan tipe A, namun dengan perluasan ruang pada 

ruang serbaguna menjadi gedung serbaguna yang dapat menampung kegiatan olahraga 

voli di dalamnya, dan terdapat perluasan ruang belajar menjadi ruang diklat. 

3. Tipe C, perluasan gedung dengan penambahan fasilitas kesenian, pertunjukan dan 

penambahan kolam renang. 
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Dilihat dari ketentuan tersebut, Gelanggang Remaja pada proyek ini paling mendekati Tipe A, 

namun ruang serbaguna ditambahkan lapangan bulu tangkis di dalamnya. Adapun fasilitas lain 

seperti fasilitas olahraga, kesenian dan kerohanian akan bertambah sesuai pengembangan 

program ruang. 

 

Selain itu, karena Gelanggang Remaja merupakan fasilitas publik yang dikhususkan untuk 

remaja, maka Gelanggang Remaja dapat menerapkan pendekatan terhadap tipologi ruang 

publik dimana bangunan publik harus bersifat aman, nyaman, ramah dan menerima setiap 

pengguna dari golongan apapun. Karena gelanggang remaja merupakan ruang yang harus 

dapat menarik minat remaja untuk beraktivitas di dalamnya, maka gelanggang remaja juga 

dapat mempertimbangkan pendekatan terhadap tipologi arena rekreasi. Rekreasi adalah 

kegiatan yang bersifat bebas dan menyenangkan yang dilakukan ketika memiliki waktu luang. 

Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Karena merupakan 

kegiatan bebas, orang-orang akan cenderung untuk melakukannya. Rekreasi juga bersifat 

fleksibel, tidak memiliki tempat ataupun alat tertentu untuk melakukannya. 

 

Gelanggang remaja di Indonesia sebenarnya memiliki banyak kesamaan yang bisa 

dikategorikan tipologi yang diciptakan sendiri oleh gelanggang remaja di Indonesia. Adapun 

kesamaan yang sering terlihat pada gelanggang remaja di Indonesia antara lain: 

1. Memiliki gedung seba guna 

2. Berpusat pada kegiatan olahraga 

3. Bangunan bentang lebar  

 

2.3  Studi Preseden 

2.3.1 Gehua Youth and Cultural Center, Beidaihe, China 

Gehua Youth and Cultural Center merupakan pusat pemuda dan kebudayaan yang 

berada di Beidaihe, China. Bangunan seluas 2.700 meter persegi ini merupakan 

bangunan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemuda dan budaya bagi komunitas 

lokal di Beidaihe. Berbeda dengan tampilan gelanggang remaja di Indonesia yang 

kebanyakan berpusat dengan aktivitas olahraga, Gehua Youth and Cultural Center ini 

merupakan jenis gelanggang remaja yang lebih berfokus pada seni dan pengembangan 

budaya yang dilakukan oleh pemuda lokal, dan kurang menampilkan fasilitas 

pendukung untuk kegiatan olahraga. Bangunan ini memiliki fungsi seperti: teater, 

galeri, ruang aktivitas, ruang DIY, cafe, bar buku, aula multi-media, studio master, 

ruang VIP, dan sebagainya. Dengan tujuan mendekatkan aktivitas budaya dengan 
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alam, penataan ruang dalam ruangan dirancang agar terhubung secara langsung ke 

lanskap luar ruangan berupa halaman di tengah bangunan. Setiap ruang yang 

terhubung ke luar ruang dapat menjalankan fungsi berbeda untuk berbagai aktivitas. 

Halaman tengah tidak hanya bagian dari lanskap namun juga merupakan 

perpanjangan dari ruang teater untuk menjadi tempat pertunjukan penonton yang 

jauh lebih besar, sehingga ruang teater yang tadinya terlihat kecil dapat menambah 

luasan ruangnya. Atap bangunan ditutupi dengan warna hijau berupa taman rooftop 

dan berbagai kegiatan luar ruangan yang sesuai, sehingga 100% lahan digunakan 

secara efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Gehua Youth and Cultural Center 

Sumber: www.archdaily.com, Diakses pada 28 November 2020 jam 19.44 WIB 

 

Konsep ruang dapat dilihat pada gambar, ruang theater berhubungan langsung 

dengan halaman dan dapat dijadikan sebagai sebuah kesatuan ruang jika dinding 

pembatas theater dibuka dan halaman akan dapat difungsikan sebagai panggung. 

Undakan pada halaman juga dapat difungsikan sebagai tempat duduk atau area 

penonton sehingga tercipta suatu kesatuan ruang pertunjukan yang lebih luas dan 

a. batas ruang luar dan dalam b. perspektif dalam 

d. denah rooftop c. denah lantai 1 

http://www.archdaily.com/
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menyatu dengan alam. Ruang dengan konsep ini dapat difungsikan untuk berbagai 

macam aktivitas dan jumlah penggunanya, sehingga fungsi ruang lebih fleksibel. 

 

Gambar  2 Konsep Hubungan Ruang Luar dan Dalam 

Sumber: www.archdaily.com, Diakses pada 28 November 2020 jam 19.44 WIB 

 

2.3.2 Rivas Vaciamadrid Youth Center, Madrid, Spain 

  Rivas Vaciamadrid Youth Center merupakan pusat kegiatan remaja yang diciptakan 

melalui pengembangan ide dari semangat pemuda pinggiran kota. Konsep bangunan 

ini bertemakan punk dan ledakan sehingga menghasilkan bentukan bangunan yang 

ikonik sehingga disebut sebagai ‘monumen sosial’ yang kontemporer. Perwujudan 

massa bangunan melalui konsep ledakan tersebut menghasilkan bentuk massa yang 

unik. Bentuk massa bangunan kemudian memengaruhi bentuk ruang dalam sehingga 

setiap ruangnya memiliki bentukan yang berbeda dan menarik. Ruang-ruang dengan 

bentuk unik ini memberi pengalaman ruang yang menarik, baru, berbeda dan sesuai 

dengan jiwa pemuda dan remaja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3 Rivas Vaciamadrid Youth Center,  

Sumber : www.archdaily.com, Diakses pada 30 December 2020 jam 05.57 WIB 

a. Ruang yang mengikuti bentuk massa b. Konsep perancangan dan gubahan massa 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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2.3.3 Merida Factory Youth Movement, Badajoz, Spain 

Merida Factory Youth Movement, merupakan pusat kegiatan remaja di kota Badajoz, 

Spanyol. Bangunan ini didesain sebagai kanopi besar yang terbuka di seluruh sisinya 

dan dapat dijangkau oleh siapa saja yang ingin datang. Kanopi ini terdiri dari 

serangkaian volume dengan denah lantai oval yang dijadikan sebagai dasar bentuk 

kemudian dijajarkan menutup, sehingga terbentuk akses tunggal. Penutup atap 

bangunan ini menggunakan membran yang dapat melindungi pengguna dari hujan dan 

matahari saat mereka beraktivitas di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar  4 Bentuk Massa Bangunan 

Sumber : www.archdaily.com, Diakses pada 29 December 2020 jam 15.39 WIB 

Selain itu, dengan menggunakan membran, bangunan dapat tetap aman dari 

pengaruh iklim, tembus pandang (cahaya dapat mudah masuk ke dalam ruang), dan 

bentuk atap menjadi lebih unik dan menarik. Selain itu, bangunan ini memilki inti 

bangunan yang menarik. Inti bangunan difungsikan sebagai skate park dengan banyak 

cekungan, dan dijadikan sebagai area komunal. Inti bangunan juga terhubung dengan 

area luar sekitar sehingga skate park memiliki ruang yang dapat diperpanjang dari inti 

bangunan ke luar. Hal ini menjadikan bangunan memiliki pusat kegiatan dan setiap sisi 

bangunan terlihat menarik untuk dieksplor. Daya tarik lain dari bangunan ini juga 

menerapkan wall climbing sebagai salah satu fasad bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5 Ruang Luar 

Sumber : www.archdaily.com, Diakses pada 29 December 2020 jam 15.39 WIB 

a. Wallclimbing sebagai fasad bangunan b. inti bangunan sebagai area aktif 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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2.3.4  Palace of Schoolchildren, Youth, Training and Recreation Center, Astana, Kazakhstan 

Desain bangunan ini memiliki double coding, yang menghasilkan dua konsep, yaitu 

komposisi bangunan yang suprematis dengan konstruksi tradisional. Penggabungan 

dua istilah tersebut dikenal sebagai Khan Shangyrak, atau Shelter for the youth. 

Bangunan ini terdiri dari beberapa bentuk geometris segi empat yang saling terhubung 

namun secara acak, bentuk tersebut mengikuti hingga ke lantai dua namun pada lantai 

tiga dan rooftop menggunakan massa bangunan baru yang melingkar / silinder. 

Bangunan ini memiliki sirkulasi utama yang berada di tengah bangunan sehingga 

mudah untuk ditemukan. Sirkulasi ini dapat menerus hingga lantai paling atas-rooftop. 

Sirkulasi ini juga dilengkapi dengan skylight pada bagian atasnya. Bangunan ini 

memiliki bentuk ruang dan sirkulasi yang beragam dan tidak kaku, sehingga 

menghasilkan ruang yang menarik untuk dieksplor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Gambar  6 Massa Bangunan 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 29 December jam 2020 16.27 WIB 

 

Jenis ruang yang disediakan juga beragam dan terdapat banyak ruang dengan ukuran 

yang cukup besar sehingga dapat dijadikan sebagai ruang dengan kegiatan yang 

memerlukan banyak partisipan. Atap bangunan ini menggunakan system green roof 

untuk menciptakan lanskap di tengah bangunan tinggi. 

(sumber : www.archdaily.com) 

http://www.archdaily.com/
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Gambar  7 Studio Teater 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 29 December jam 2020 16.27 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8 Studio Teater 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 29 December jam 2020 16.27 WIB 

 

 

a. Denah lantai 1 b. Denah lantai 2 

c. Denah lantai 3 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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2.4  Kesimpulan Tipologi dan Preseden  

 2.4.1  Tipologi Bangunan 

Dalam penerapannya tipologi bangunan gelanggang remaja tidak harus terikat pada 

ruang-ruang tertentu karena aktivitas yang terjadi pada gelanggang remaja lebih 

fleksibel, tetapi bangunan gelanggang yang menyediakan ruang besar dan aktivitas 

olahraga akan menjadi ruang yang lebih aktif karena aktivitas gedung yang semakin 

bertambah.  Ciri bangunan gelanggang remaja juga sebaiknya mengikuti bangunan 

publik yang aman dan nyaman digunakan oleh remaja dari golongan apapun. 

2.4.2  Preseden 

Dalam pengembangan bentuk dan massa gelanggang remaja, cenderung menciptakan 

ruang-ruang yang unik, fleksibel dan menarik. Ruang pada gelanggang remaja sering 

memunculkan suasana ruang yang baru dan berbeda dari ruang biasa. Setiap desain 

yang ditampilkan memiliki ciri suasana yang berbeda dan menarik, sesuai dengan 

karakteristik penggunanya. Unsur suasana pada ruang sangat diperhatikan pada 

gelanggang remaja, sirkulasi yang luas dan mudah untuk bergerak juga menjadi poin 

penting dalam perancangan gelanggang remaja. 

 

Poin penting berdasarkan analisis preseden: 

- Penerapan sirkulasi yang luas  

- Suasana ruang yang menarik  

- Bentuk bangunan yang unik dan ikonik  

- Ruang fleksibel dan tidak kaku 

- Bangunan dengan konsep yang jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


