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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minimnya ruang-ruang atau fasilitas yang dapat menampung aktifitas serta kegiatan remaja 

ini menjadi latar belakang utama proyek perancangan gelanggang remaja di Bandar Lampung, 

dikarenakan perihal tersebut menyebabkan minat dan bakat yang dimiliki remaja tidak 

tersalurkan dengan baik. Selain itu, permasalahan seperti kenakalan remaja diharapkan dapat 

dicegah oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui proyek pembangunan gelanggang 

remaja. 

Gelanggang remaja merupakan ruang-ruang ekspresi atau fasilitas publik yang paling efektif 

untuk mewadahi aktivitas kegiatan remaja. Bangunan gelanggang remaja ini menjadi pusat 

aktivitas remaja, remaja bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan hal yang positif. Disebut 

pusat aktivitas remaja karena gelanggang remaja menyediakan sarana dan prasarana yang 

nantinya bisa digunakan oleh remaja mulai dari kegiatan seni, olahraga, serta Pendidikan 

(edukasi). Remaja dapat  menghabiskan waktu luangnya dengan belajar, berkreasi, 

mengekspresikan diri, serta berinteraksi sosial. Remaja sebisa mungkin diarahkan pada 

kegiatan-kegiatan positif serta terdorong untuk menemukan jati dirinya sendiri.   

 

1.2 Ketentuan Proyek  

Proyek gelanggang remaja ini dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga 
dana pembangunan dan pengelolaan bangunan berasal dari Pemerintah Kota Bandar 
Lampung. Lokasi lahan proyek gelanggang remaja terletak di Jalan Arief Rahman Hakim,  Way 
Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, yang terintegrasi langsung dengan hutan kota. Lahan ini 
memiliki luas 17,5 Ha, akan tetapi hanya 1,5 Ha yang digunakan. Luas total bangunan 
gelanggang remaja adalah 8000 m2 serta di dalamnya terdapat ruang serba guna yang dapat 
menampung 4 lapangan badminton. Di area sekitar lahan gelanggang remaja, terdapat 
rencana pembangunan kompleks kawasan perdagangan dan jasa.  

Target utama gelanggang remaja adalah remaja usia 10 – 21 tahun ( siswa SMP, SMA/SMK, 

dan Mahasiswa ) di sekitar Kota Bandar Lampung. Gelanggang remaja bertujuan sebagai 

wadah untuk menampung serta memfasilitasi minat  dan bakat remaja, sebagai sarana 

rekreasi positif bagi remaja di Kota Bandar Lampung, sebagai ruang komunal sehingga 

terciptanya interaksi sosial di dalamnya serta menjadikan gelanggang remaja sebagai sarana 

yang menunjang dalam perkembangan kota Bandar Lampung dalam bidang ekonomi, sosial 

dan ilmu pengetahuan. 

 

1.3 Lingkup  

Proyek gelanggang remaja ini melingkupi proses perancangan mulai dari membuat program 

perencanaan, konsep, siteplan hingga prarancangan arsitektural untuk pengajuan rancangan 

sebuah proyek gelanggang remaja di Kota Bandar Lampung. Lingkup perancangan juga 

memiliki konsep yang mempertimbangkan perilaku remaja terhadap rancangan gelanggang 

remaja.


