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6.1 Penjelasan Rencana Tapak 
 
 

 

Gambar 6.1 Rencana Tapak 
 
 

Tapak didesain menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang peletakkannya sudah 

berorientasi untuk menyambut pengunjung. Akses untuk memasuki tapak dibagi menjadi 

tiga akses, yang pertama untuk akses kendaraan yang hanya ingin mengantar dan 

menjemput bisa melalui drop off. Lalu untuk pejalan kaki bisa melewati jalur khusus untuk 

pejalan kaki dan sepeda, telah disediakan dua jalur yang berbeda sehingga pengunjung bisa 

memilih jalan mana yang akan mereka lewati untuk menuju ke dalam area Halim Youth 

Centre. Kedua jalur tersebut sama-sama memberikan pengalaman yang mengasyikkan 

sehingga pejalan kaki tidak akan merasa lelah dan bosan walaupun jaraknya cukup jauh. 

Sedangkan untuk akses kendaraan pengelola dan service bisa masuk ke dalam area 

gelanggang, namun untuk pengelola dibatasi hanya sampai parkiran. 

 

Gambar 6.2 Perspektif Bangunan 



 

 
 

Gambar 6.3 Area Olahraga Outdoor 

 

 

Gambar 6.4 Area Amphiteater 



6.1.1 Perletakan dan Orientasi Massa Bangunan 
 
 

Gambar 6.5 Perspektif Bangunan 
 
 

Halim Youth Centre terdiri dari hanya satu massa bangunan saja yang 

berbentuk letter L mengarah ke entrance. Lalu massa bangunan memiliki 

perbedaan luasan lantai yang berbeda tiap lantainya untuk menghasilkan teras- 

teras. 

6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 
 
 

Gambar 6.6 Perspektif Entrace Menuju Tapak 

 
Sirkulasi dibagi menjadi dua yaitu manusia dan kendaraan, untuk manusia 

bisa melewati 2 jalan pedestrian yang telah disediakan dan untuk jalan kendaraan 

untuk pengunjung dan service bsa dilihat seperti gambar di atas. 



 

 
 

Gambar 6.7 Perspektif Parkiran 

 

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 
 
 

 

Gambar 6.8 Perspektif Ruang Terbuka Hijau 

 
Ruang terbuka hijau yang dirancang pada tapak ini sengaja akan ditanam 

kembali pohon-pohon seperti mengembalikan hutan yang sebelumnya sempat rusak 

karena proses pembangunan. Peletakkan vegetasi juga disesuaikan dengan site yang 

ada. Lalu ruang terbuka hijau juga digunakan sebagai ruang komunal seperti yang 

ada pada gambar di atas. Ruang komunal ini juga dirancang menyesuaikan perilaku 

remaja. 

 

6.2 Rancangan Bangunan 
 

Rancangan bangunan Halim Youth Centre ini mengadaptasi konsep arsitektur 

biomimetik dan arsitektur perilaku. 



6.2.1 Bentuk Bangunan 
 
 

 

Gambar 6.9 Perspektif Bangunan 

 
 

Gambar 6.10 Perspektif Entrance 

 
 

Gambar 6.11 Perspektif Entrance 
 

 

Bentuk bangunan adalah hasil implementasi dari bentuk terassering yang 

diperkuat dengan perbedaan luasan tiap lantainya, yang menghasilkan teras-teras. 

Teras-teras ini juga menjadi focal point saat memasuki area Halim Youth Centre. Lalu 

pada bangunan ini terdapat 2 entrance utama yang pertama terletak dekat dengan 

amphiteater dan yang kedua di tengah lahan yang berhadapan langsung dengan 

lapangan. 



6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang 
 
 

 

Gambar 6.12 Tata Letak Ruang 

 
 

Gambar 6.13 Perspektif Cafetaria 

 
 

Gambar 6.14 Perspektif Lounge Lantai 1 
 
 
 

Ruang dibagi berdasarkan fungsinya dan dibedakan melalui perbedaan  

lantai. Lantai satu diisi oleh area publik seperti ruang pengelola, cafetaria, RSG, dan 

juga ruang olahraga indoor. Ruang olahraga indoor diletakkan di lantai satu agar 



dapat terintregasi langsung dengan ruang luar, sehingga olahraga yang 

membutuhkan luasan yang lebih luas bisa langsung terhubung dengan ruang luar. 

Di lantai dua terdapat area seni budaya dan youth creative area. Area seni 

budaya berisikan berbagai macam ruang seperti studio musik, tari, kriya, fashion, 

lukis, fotografi, broadcasting, dan ruang komunitas. Sedangkan youth creative area 

adalah ruang sepanjang RSG yang berada di lantai 2 yang dapat dijadikan ruang 

bertemu, belajar, diskusi dan yang terpenting dapat dijadikan juga sebagai ruang 

pameran karya, pementasan seni, atau hanya sekedar latihan gabungan. Area ini juga 

terintergrasi langsung dengan teras-teras yang mana bisa dijadikan ruang pameran 

semi terbuka. 

6.2.3 Sirkulasi Dalam Bangunan 
 
 

Gambar 6.15 Sirkulasi Lantai 1 

 
 

Gambar 6.16 Sirkulasi Lantai 2 
 

 

Demi menunjang fleksibilitas pengguna, sirkulasi akan didesain mendorong 

pengguna untuk bertemu dan berinteraksi. Pada tiap lantai bangunan ini 

menggunakan sirkulasi single loaded. Single loaded merupakan bentuk sirkulasi 



dengan bentuk koridor yang bisa mengakses 1 sisi ruangan. Sirkulasi akan dibentuk 

dinamis menyesuaikan kebutuhan pengguna untuk menyediakan area komunal 

seperti ruang diskusi, bercengkrama, atau hanya sekedar membangun hubungan 

relasi. Tetapi pada area peminatan seni budaya dan pendidikan dibuat area khusus, 

dengan sirkulasi berbentuk double loaded untuk memberikan ruang khusus agar 

tidak terganggu oleh kebisingan ruang ruang lain. 

6.2.4 Rancangan Fasad dan Atap 
 
 

Gambar 6.17 Rancangan Fasad 

 
 

Gambar 6.18 Rancangan Fasad 

 
 

 

Gambar 6.19 Rancangan Atap 
 

 

Fasad bangunan menggunaakan kisi-kisi dengan rangka baja dan wiremesh 

yang menyesuaikan dengan lengkungan lantai. Fasad ditujukan untuk memecahkan 

pantulan cahaya matahari sehingga koridor tidak akan terlalu silau dan panas. 



Tanaman yang menjuntai ke bawah juga berfungsi menghalau sinar matahari dan 

menjadi filter udara yang melindungi sisi koridor dalam bangunan. Untuk atap, 

bagian RSG menggunakan atap melengkung karena bentangnya yang lebar sehingga 

tidak akan terlalu tinggi. 

6.2.5 Sistem struktur dan Konstruksi 
 

Gambar 6.20 Potongan Memanjang 

 
 

Gambar 6.21 Potongan Melintang 
 

Perancangan Halim Youth Centre menggunakan sistem struktur kolom dan 

balok beton bertulang disusun dengan menyesuaikan grid dengan bentuk masa 

bangunan. Lalu pada kolom bagian lengkungan terasering akan menyesuaikan 

lengkungan agar membentuk balok yang kuat menahan plat lantai balkon. Lalu 

untuk pemisah konstruksi antara RSG dan bangunan lainnya, memakai dilatasi 

dengan kantilever. Sedangkan untuk konstruksi atap akan menggunakan rangka 

baja dan penutup atap galvalum. 



x 

 

6.2.6 Sistem Utilitas 
 

Untuk sistem utilitas, dalam penggunaan ac akan memakai AC split wall. 

Penggunaan AC hanya terdapat di ruang-ruang tertentu dan 

penggunaannya juga tidak setiap saat. Jadi dirasa penggunaan AC split 

wall akan lebih menghemat anggaran. Lalu untuk sistem utiitas 

pembuangan air pada bangunan ini akan disalurkan dengan talang air 

dengan material beton. 

 

 

Gambar 6.22 Sistem Talang Air 
 

 

6.3 Rekapitulasi data hasil rancangan 
 
 

Tabel 6. 1 Rekapiulsi Data Hasil Rancangan 

 
PERHITUNGAN LUAS 

Total Luas lahan 15.000 m2 

Luas Lantai Dasar Bangunan 3.536 m2 

Luas Total Bangunan 8.367 m2 

Ruang Terbuka Hijau 11.464 m2 

 
 

Luasan total keseluruhan bangunan adalah 8.367 m2 dengan luas lantai 

dasar bangunan adalah 3.536 m2 sehingga terbentuk ruang terbuka hijau 

sebesar 11.464 m2. 


