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BAB II 

2 PEMAHAMAN PROYEK 

2.1 Pengertian Proyek 

Gelanggang Remaja merupakan ruang atau lapangan tempat bertinju, berpacu kuda, 

olahraga dan sebagainya. Selain itu gelanggang remaja biasanya digunakan para remaja untuk 

memanfaatkan waktu luang dengan melakukan berbagai kegiatan yang berguna (KBBI 2016). 

Menurut pedoman penyelenggara gelanggang remaja (MENPORA, 1986), gelanggang remaja 

dibagi menjadi 3 tipe : tipe pemula,  

1) Tipe Pemula 

Tempat berolahraga, pementasan kesenian, dan ruang belajar. 

2) Tipe Madya 

Tipe madya sama dengan tipe pemula, dengan perluasan pada ruang serbaguna menjadi 

gedung serbaguna. 

3) Tipe Utama 

Pada dasarnya sama dengan tipe madya, hanya ada penambahan pada fasilitas gedung 

olahraga yang menampung kegiatan kesenian maupun pertunjukan.  

Dari ketiga tipe tersebut, gelanggang remaja termasuk ke dalam tipe pemula. Karena 

gelanggang remaja dirancang untuk mewadahi segala jenis kegiatan yang positif sesuai dengan 

minat dan bakat dalam kegiatan belajar, olahraga, dan kesenian. Gelanggang Remaja 

merupakan bangunan untuk menampung kegiatan remaja dengan fasilitas kegiatan yang 

dilakukan dalam ruangan (indoor) serta kegiatan yang dilakukan diluar ruangan (outdoor). 

Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan pendidikan, kesenian, dan olahraga, serta 

dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti fasilitas akomodasi sosial. Kegiatan yang dilakukan 

di dalam ruangan akan mendukung aktivitas khusus yang memang membutuhkan ruang 

tertutup seperti, studio, kelas, dan laboratorium. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar 

ruangan, kegiatan yang membutuhkan pergerakan fisik seperti olahraga futsal, basket, voli, 

skate, dan wall climbing yang membutuhkan lapangan atau areanya sendiri. 

2.2 Tipologi Proyek  

Pada umumnya tipologi gelanggang remaja (Youth Centre) lebih mendekati pada tipologi 

Recreation Centre dan College Student Center. Hal ini diperoleh dari beberapa buku seperti Time 

Saver Standards For Building Type fourth edition (Chiara & Callender, 1990). Kebutuhan 

gelanggang remaja lebih mengarah pada tipologi Recreation Centre.  
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Pada dasarnya kegiatan alami manusia membutuhkan kenyamanan, dan suasana nyaman itu 

tercipta dari lingkungan sekitar yang ditangkap dari indra pengelihatan dan pendengaran 

manusia. Visual, suara dan suasana dapat berperan dalam membentuk karakter suatu tempat 

dan tingkat kenyamanan. Potensi lingkungan di kawasan masih sangat alami, yang akan 

dirancang untuk menciptakan suatu tempat yang menarik, nyaman, dan menyenangkan bagi 

penggunanya.   

2.3 Studi Preseden 

Dalam kajian ini ada beberapa preseden yang digunakan untuk mengispirasi proses desain 

proyek Gelanggang Remaja, yaitu : 

2.3.1 Gelanggang Remaja, Bulungan, Jakarta Selatan, Indonesia 

Gelanggang remaja Bulungan Jakarta Selatan merupakan proyek percontohan untuk fasilitas 

kepemudaan di Jakarta serta diharapkan dapat menjadi pusat berbagai komunitas remaja. Tidak 

hanya dari segi usia, namun juga karena aspek–aspek positif yang diberikan Pemerintah DKI 

Jakarta kepada fasilitas ini. 

 

Gambar 1 Tampak depan Gelanggang Remaja Bulungan 

Sumber : www.google.com/tribunnews, diakses pada 25 Oktober 2020 

 

 

http://www.google.com/tribunnews
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Gambar 2 Site Plan Gelanggang Remaja Bulungan 

Sumber : www.google.com/UNTAR Journal, diakses pada 25 Oktober 2020 

Pada denah lantai dasar pemanfaatan ruang lebih diutamakan untuk kegiatan komunal, 

galeri, amphiteater serta akses pejalan kaki. Pada denah lantai 1 terdapat area studio sebagai 

area berlatih indoor dan denah lantai 2 dan 3 difokuskan pada area auditorium. 

 

Gambar 3 Denah lantai 1 Gelanggang Remaja Bulungan 

Sumber : www.google.com/UNTAR Journal, diakses pada 25 Oktober 2020 

http://www.google.com/UNTAR
http://www.google.com/UNTAR
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Gambar 4 Denah lantai 2 Gelanggang Remaja Bulungan 

Sumber : www.google.com/UNTAR Journal, diakses pada 25 Oktober 2020 

Gelanggang Remaja Bulungan memiliki fasilitas yang tergolong lengkap. Fasilitas yang ada 

menjadi semacam markas bagi beberapa komunitas remaja dalam bidang pendidikan, seni 

budaya, dan olahraga. Fasilitas yang ada pada Gelanggang Remaja Bulungan antara lain: 

1. Sarana Olahraga : 

a. Permainan : Futsal, Voli, Basket, Bulu tangkis, Tenis Meja, dan Sepak Takraw. 

b. Ketangkasan : Panjat Tebing, dan Skating. 

c. Bela Diri : Akido ,Kempo, Taekwondo, dan Karate. 

2. Pendidikan  : Iptek untuk penelitian, dan workshop.  

3. Seni Budaya : Seni Tari, Seni Musik, dan Seni Sastra. 

2.3.2 Meida Factory Youth Movement, Merida,Spain 

 

Gambar 5 Tampak atas Merida Factory Youth Movement 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

Merida Factory Youth Movement merupakan tempat yang dipertujukan untuk anak muda 

dan remaja untuk berekspresi secara terbuka dan dapat diakses secara gratis. Bangunan ini 

http://www.google.com/UNTAR
http://www.archdaily.com/
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menawarkan fasilitas kegiatan seperti : Skatepark, Area Konser, Teater, Parkour, Pertunjukan 

Seni, Kegiaan Sirkus, Graffiti, dan Acrobat. 

Bangunan ini didesain sebagai kanopi besar dan terbuka untuk seluruh kota dan tersedia bagi 

siapa saja yang ingin datang. Daya tarik pada bangunan ini menjadi pusat perhatian karena 

penggunaan warna-warna yang mencolok dan juga penggunaan atap berwarna orange yang 

tembus akan cahaya. Bangunan ini sangat atraktif dengan permainan bentuk dan warna-warna 

yang menarik, hal itu sangat sesuai dengan sifat remaja yang ceria, aktif, dan dinamis. Walaupun 

bangunan ini termasuk pada ruang luar, penutup atap termal yang besar dan tebal untuk 

melindungi dari hujan dan matahari saat mereka berpartisipasi dalam kegiatan di bawah. 

 

Gambar 6 Suasana kegiatan bangunan Merida Factory Youth Movement 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

2.3.3 Student Gary South Youth Center , Cicago,USA 

Bangunan ini dirancang sebagai ruang atau wadah bagi remaja untuk beraktivitas di luar jam 

sekolah. Tujuannya adalah agar remaja dapat melakukan hal yang positif selain di sekolah. Pada 

eksterior bangunan menggunakan panel-panel dinding (curtain wall) dan warna yang dinamis 

pada detail tembok. Pemilihan warna eksterior bangunan yang terang dan berani, 

mencerminkan karakter remaja yang aktif dan dinamis. Bangunan ini menyediakan sirkulasi 

pejalan kaki yang dapat diakses langsung dari hunian sehingga memudahkan pejalan kaki yang 

akan menuju ke bangunan. Pada ruang luar bangunan hanya dimanfaatkan sebagai ruang parkir, 

sirkulasi pedestrian dan penghijauan. Kegiatan pada bangunan ini meliputi sarana olahraga, 

pertunjukan seni, kerajinan kebudayaan, pendidikan, sosial, dan menanam tanaman. Fasilitas 

yang terdapat pada Student Gary Yount Center antara lain : Ruang Olahraga, Ruang Seni, Studio 

Rekaman, Studio Tari, Ruang Kelas, Taman, Perpustakaan, Auditoriun, Laboratorium Computer, 

dan Kantin. 

http://www.archdaily.com/
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Gambar 7 Site Plan Student Gary Yount Center 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

 

 

Gambar 8 Ground plan Student Gary Yount Center 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

Terdapat ruang multifungsi yang terkoneksi antar ruang dan bersifat fleksibel dan dapat 

dimodifikasi dari waktu ke waktu, fungsi ruang ini memiliki fungsi ganda, diantaranya dapat 

menjadi ruang duduk penonton teater atau ruang olah raga basket. 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Gambar 9 Ruang Multifungsi (Penonton Teater)  Student Gary Youth Center 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

 

Gambar 10 Ruang Multifungsi (ruang olahraga basket)  Student Gary Youth Center 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 25 Oktober 2020 

Bangunan ini tidak menggunakan sistem ventilasi udara melainkan hanya memanfaatkan 

pencahayaan alami dengan kaca-kaca transparan di beberapa sisi bangunan. Kaca di dalam 

gedung difungsikan sebagai akses visual antara ruang program yang berbeda untuk 

menumbuhkan rasa kebersamaan antara pengguna bangunan yang berbeda, serta menciptakan 

rasa aman bagi remaja yang menggunakan fasilitas di dalam bangunan tersebut. 

2.3.4 Kesimpulan Studi Preseden 

Dari ke tiga preseden, dapat disimpulkan bahwa memiliki kebutuhan ruang dan fungsi yang 

hampir sama. Adanya fasilitas utama dan fasilitas penunjang remaja dalam berkegiatan formal 

maupun informal yang akan mendukung dan mengembangkan potensi remaja yang baik. 

Terdapat beberapa fasilitas ruang yang dapat digunakan sebagai referensi perancangan, karena 

dapat menciptakan ruang-ruang dan interaksi sosial yang positif. Beberapa hasil preseden 

tersebut, akan dijadikan acuan dalam penentuan kebutuhan ruang dan konsep rancangan 

desain yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan gelanggang remaja. 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/

