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3 BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis fungsi 

3.1.1 Analisis Kegiatan  

Berdasarkan kegiatan dan pengguna gelanggang remaja dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Kegiatan Umum  

Kegiatan umum yaitu kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua kalangan pengunjung baik 

untuk berekreasi  maupun mendapatkan informasi  tertentu dengan memanfaatkan fasilitas-

fasilitas yang ada di dalam gelanggang remaja seperti menonton pertunjukan, workshop, 

membaca dan olahraga.  

b. Kegiatan Utama  

Kegiatan utama yaitu kegiatan aktif serta kreatif di gelanggang remaja. Pengunjung dapat 

bermain, berolahraga, melukis, menari, berakting, membaca buku, ataupun menyelesaikan 

tugas-tugas sekolah di gelanggang remaja. Semua kegiatan dapat dilakukan di ruangan yang 

telah disediakan, baik indoor maupun outdoor.  

Kegiatan utama ini dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Seni : Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menari, bernyanyi, bermain musik, melukis dan 

berakting. 

2. Olahraga : Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu bermain basket, futsal, badminton, bermain 

skateboard, wall climbing. 

3. Pendidikan : Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu membaca, berdiskusi, mengerjakan tugas, 

mengikuti seminar.  

c. Kegiatan Pendukung (pengelola dan pelayanan)  

Kegiatan pendukung yaitu kegiatan yang menunjang aktivitas gelanggang remaja. Kegiatan 

pendukung ini disertai dengan fasilitas pendukung yang ada di dalam bangunan seperti fasilitas 

toilet, cafetaria maupun mushola. Kegiatan pendukung ini antara lain yaitu : mengawasi 

keamanan sekitar, mengelola dan memelihara bangunan, serta kegiatan serviservis.  

 

3.1.2 Analisis Pengguna  

Pengguna dalam gelanggang remaja dibagi menjadi 3, yaitu : 

a. Pengguna Kegiatan Studi (Remaja) 

Pengguna studi merupakan pengguna yang berkunjung untuk melakukan field trip, belajar, 

membaca, latihan olahraga, atau kegiatan-kegiatan lain guna mendapatkan informasi-

informasi tertentu. Pengguna studi yang dimaksud yaitu remaja dengan rentang usia 10-21 

tahun atau siswa SMP, SMA, bahkan mahasiswa.  

b. Pengguna Kegiatan Rekreasi  

Pengguna rekreasi merupakan pengunjung dengan semua usia yang ingin memanfaatkan 

fasilitas rekreasi yang tersedia di gelanggang remaja. Pengunjung dapat menggunakan fasilitas 

tersebut setiap hari mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB, kecuali pada saat pelaksanaan kegiatan 



16 
 

festival remaja atau kegiatan pertemuan, pengguna rekreasi tidak diperkenankan 

menggunakannya.  

c. Pengguna Kegiatan Pelayanan dan Servis  

Pengguna servis merupakan pekerja yang ada di dalam gelanggang remaja, mulai dari 

pelayanan perpustakaan, pelayanan toilet, maupun pemeliharaan Gedung.  

 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

 

Gambar 3.2:1 Peta Kota Bandar Lampung 

(Sumber: https://www.bappedakotabala.net/peta-wilayah/) 

 

                       

 

 

 

 

 

(Sumber: Google Maps, 2020) 

Lahan gelanggang remaja terletak di Jalan Arief Rahman Hakim ,Way Dadi, Sukarame, 

Bandar Lampung, Lampung, dengan titik koordinat 5°23'05.8"S 105°16'57.5"E. Lahan ini 

terintegrasi langsung dengan hutan kota. Luas lahan yaitu sekitar 17,5 Ha, tetapi hanya 1,5 Ha 

yang akan digunakan sebagai lahan untuk gelanggang remaja.   

Kondisi lahan pada tapak antara lain : 

 

 

Gambar 3.2:2 Peta Lokasi Lahan 

https://www.bappedakotabala.net/peta-wilayah/
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 Batas Utara    : Area hutan kota dan Transmart 

 Batas Selatan    : Area hutan kota dan Auto2000 

 Batas Timur    : Area hutan kota 

 Batas Barat    : Area hutan kota dan Jl. Arif Rahman Hakim 

 

Selain itu, terdapat juga bangunan eksisting di sekitar lahan antara lain : ruko, Transmart,  

Auto2000, Oops Pujasera, Rumah Sakit Imanuel, minimarket, kedai kopi KINI, rumah makan 

mie aceh, Lapangan Perak, SMAN 5 Bandar Lampung, dan SMPN 29 Bandar Lampung. 

Adapun potensi serta permasalahan lahan terhadap proyek gelanggang remaja antara lain: 

1. Lahan mempunyai pengaruh yang besar sebagai peruntukan ruang kegiatan remaja. 

2. Lokasi lahan berada di dekat sejumlah sekolah dan kawasan yang ramai akan kegiatan 

remaja. 

3. Lahan yang strategis karena berada pada kawasan rencana pembangunan kompleks 

kawasan perdagangan dan jasa. 

4. Lahan berada disekitar hutan kota sehingga keberadaannya harus dipertahankan. 

 

3.2.2 Topografi 

 

Gambar 3.2:3 Peta Kontur Lahan 

(Sumber: Data Demnas dan Arcgis, 2020) 

Kondisi kontur pada lahan tergolong rata dengan ketinggian kontur antara 93 m sampai 100 

m, sehingga peletakan bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis tanah pada lahan 

tergolong baik dan mudah menyerap air.  

  

Gambar 3.2:4 Peta Kontur Lahan 

(Sumber: Data Demnas dan Arcgis, 2020) 

A 

B 
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Gambar 3.2:5 Potongan Kontur Lahan 

3.2.3 Iklim 

3.2.1 Data Cuaca dan Iklim Perenam Bulan Terakhir (2020) 

Data Jumlah 

Temperatur Minimum 24,6ºC 

Temperatur Maksimum 34,2ºC 

Temperatur (rata-rata) 28,6ºC 

Kelembaban (rata-rata) 82,2% 

Lamanya Penyinaran Matahari (rata-rata) 6 Jam 

Kecepatan Angin (rata-rata) 3,5 m/s 

Curah Hujan 50-100 mm/ tahun 

(Sumber: Data Online BMKG, 2020) 

Berdasarkan data analisis iklim diperoleh hasil yang menunjukan bahwa temperatur rata-

rata di lahan ini yaitu mencapai angka 28,6ºC yang mana tidak terlalu panas dan juga tidak 

terlalu dingin dengan kelembaban mencapai 82,2% yang tergolong dalam kelembaban yang 

sedang. Selain itu lamanya peyinaran matahari pada lahan ini yaitu 6 jam dimana waktu yang 

relatif lama.. 

 

3.2.4 Sarana 

Terdapat bebrapa sara yang sudah tersedia disekitar lahan gelanggang remaja, diantaranya: 

a. Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan Arief Rahman Hakim yang merupakan jalan utama dari lahan gelanggang remaja 

adalah jalan kolektor sekunder milik Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-

2030. Jalan ini memiliki lebar ±10 sampai 12 m dengan tipe dua jalur serta empat lajur. 
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Gambar 3.2:6 Kondisi Jalan Di Depan lahan 

b. Saluran Air/Drainase 

 

Gambar 3.2:7 Drainase Di sekitar Lahan 

Keberadaan saluran air/ drainase hanya terdapat pada bagian sepanjang jl Jalan Arief 

Rahman Hakim atau pada bagian depan lahan saja. Drainase ini memiliki lebar ±50 cm dengan  

kedalaman  ±80 cm ini dinilai cukup besar untuk menampung aliran air. Akan tetapi, saat ini 

saluran air/ drainase tersumbat oleh dedaunan dan juga sampah-sampah yang ada sehingga 

menyebabkan air menggenang dan saluran tersumbat.  

 

 

Gambar 3.2:8 Kondisi Saluran Air/ Drainase di Sekitar Lahan 

c. Jaringan Utilitas 

Jaringan utilitas penerangan serta kelistrikan di sekitar lahan menggunakan jaringan listrik 

bawah tanah sehingga, sehingga tidak terdapat tiang dan kabel-kabel listrik di depan lahan. 



20 
 

Sedangkan tiang lampu jalan terdapat di sisi median jalan dengan tipe tiang lampu lengan 

ganda. Tinggi tiang lampu ±10 m dan jarak antar tiang lampung ±20 m. 

 

 

Gambar 3.2:9 Jaringan Utilitas di Sekitar lahan 

3.2.5 Vegetasi 

Berdasarkan hasil survei lapangan dapat dianalisis vegetasi pada lahan saat ini cukup baik  

karena masih terdapat pepohonan di dalam lahannya yang masih bisa dipertahankan, serta di 

dalam  lahan masih banyak tanaman liar seperti rumput liar dan semak belukar. Oleh karena 

itu, perlu adanya penanaman kembali atau penghijauan kembali di daerah sekitar lahan. Lahan 

tersebut merupakan bagian dari hutan kota yang berada di Kota Bandar Lampung. Keberadaan 

hutan kota ini harus tetap terjaga dan dilestarikan mengingat persentase RTH di Kota Bandar 

Lampung yang semakin sedikit. 

 

Gambar 3.2:10 Vegetasi Eksisting Pada Lahan 

Jenis vegetasi yang ada pada lahan didominasi oleh pohon besar, rumput liar, dan semak 

belukar. Keberadaan pohon besar dan lebat dapat memberikan kesejukan pada siang hari, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peneduh di sekitar lahan. Keberadaan vegetasi pada 

lahan juga dapat berfungsi sebagai area resapan, filterisasi udara di dalam lahan, peredam 

kebisingan, dan sebagai estetika visual. 
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(1) (2) (3) (4) 

Gambar 3.2:11 Vegetasi Pohon Pada Lahan       

 
(1) (2) (3) 

Gambar 3.2:12 Vegetasi Rumput Liar dan Semak Belukar di Dalam Lahan   

3.2.6 Bangunan Eksisting dan Rencana Ke Depan 

Lokasi lahan yang berdekatan dengan sekolah serta kawasan yang ramai kegiatan remaja 

menjadikan posisi yang sangat strategis yang mana rencana pembangunan ini ditujukan 

kepada remaja yang berada di sekitar Kota Bandar Lampung. Selain itu, rencana pembangunan 

kompleks kawasan perdagangan dan jasa di sekitar lahan dapat menunjang kegiatan yang ada 

pada gelanggang remaja. Bangunan-bangunan eksisting yang ada di dekat lahan dapat 

difungsikan sebagai penunjang kegiatan. Bangunan ini antara lain yaitu transmart, Auto2000, 

ruko, minimarket, kedai kopi KINI, Oops Pujasera, lapangan perak, Rumah Makan Mie Aceh, 

Rumah Sakit Imanuel, SMAN 5 Bandar Lampung, dan SMPN 29 Bandar Lampung. 

 

Gambar 3.2:13 Bangunan Eksisting di Sekitar Lahan 
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3.2.7 Aspek Visual/ View 

visual pada tapak dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan orientasi bangunan, 

view bangunan, fasad bangunan, dan posisi akses. 

a. View Dari Dalam Tapak Ke Luar 

 

Gambar 3.2:14 View dari Dalam Tapak ke Luar 

Kondisi tapak saat ini dikelilingi oleh pagar beton sehingga cukup menyulitkan akses kami 

untuk masuk ke dalam lahan. View pada tapak yang menuju ke area luar dapat dilihat pada 

foto (1) yang mengarah pada jalan dan bangunan komersial berupa ruko dan minimarket. 

Sementara itu, pada foto (2) terlihat view berupa dinding belakang Transmart Lampung. View 

lain yang dapat dilihat dari dalam tapak adalah pepohonan dan flyover di sisi Timur Laut dan 

Perumahan di sisi bagian Selatan tapak. 
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b. View Dari Luar Ke Dalam Tapak 

 

 

 

 

Gambar 3.2:15 View dari Luar ke Dalam Tapak 

View pada tapak yang menuju ke area dalam tapak dapat dilihat pada foto (A), (B), dan (C) 

yang diambil dari posisi luar tapak mengarah ke dalam tapak saat ini terlihat dinding pagar 

beton dan beberapa pohon tinggi di dalam tapak.  

Berdasarkan aspek visual terdapat peluang untuk menentukan orientasi bangunan 

gelanggang remaja yaitu menghadap ke sisi jalan sehingga mendukung respon terhadap 

pencapaian bangunan. Namun, di sisi lain juga terdapat permasalahan terkait visual dimana 

jarak dari batas tapak dengan jalan cukup jauh yaitu ±195 m, sehingga view bangunan nantinya 

tidak begitu terlihat langsung dari sisi jalan. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam merancang 

bangunan gelanggang remaja yang tidak langsung terekspos oleh sekitar namun tetap menarik 

untuk dinikmati karena dapat menciptakan unsur kejutan (surprise). 

 

  


