
BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pengertian Proyek 

Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2019), mengklasifiksikan Gelanggang 

Remaja adalah suatu tempat yang bersifat tetap bagi para remaja untuk menyelenggarakan 

berbagai macam kegiatan secara teratur dan terarah dengan penanggung jawab tertentu. 

Sebuah bangunan yang didesain untuk menampung kegiatan remaja dengan fasilitas 

kegiatan yang dilakukan dalam ruangan serta kegiatan yang dilakukan di luar ruangan seperti 

lapangan terbuka. Kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan akan mendukung aktifitas 

khusus yang memang membutuhkan ruang tertutup seperti studio, kelas, dan laboratorium. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, berupa kegiatan yang membutuhkan 

pergerakan fisik seperti olahraga futsal, basket, voli, bermain skateboard, memanjat wall 

climbing yang membutuhkan lapangan atau areanya sendiri. 

Gelanggang Remaja adalah tempat belajar, berorganisasi, bersosialisasi, 

menyalurkan minat bakat, dan rekreasi. Selain sebagai wadah penyaluran bakat, gelanggang 

remaja juga menyediakan fasilitasi untuk area komersial yang dapat digunakan untuk 

menjual merchandise komunitas dan menjual berbagai produk lainnya yang dapat 

menunjang kegiatan di dalam bangunan. 

 

2.2 Studi Preseden 
 

Dalam kajian ini ada beberapa preseden yang digunakan sebagai rujukan dalam 

menunjang proses perencanaan dan perancangan proyek bangunan Gelanggang Remaja ini, 

yaitu : Youth Community Center, Healey Family Student Centre, Georgetown University, dan 

The Gary Comer Youth Center. 

 

2.2.1 Youth Community Center, Ji Lin, China. 
 
 

Youth Community Center merupakan pusat komunitas yang memfasilitasi 

remaja di Kota Ji Lin, China. Bangunan ini menggunakan jembatan, tangga, dan 

beberapa rute publik yang dapat digunakan sebagai ruang komunal. Ruang-ruang 

pada bangunan ini dirancang sederhana dan fleksibel, diterapkan pada tersedianya 

ruang-ruang inovatif yang dapat digunakan sehari-hari oleh komunitas yang ada 

pada daerah setempat. Hal ini ditunjukan untuk mendorong pertumbuhan 

komunitas yang memiliki kerja sama yang tinggi dan mandiri. 



 

 

   

Gambar 2.1 Publik Atrium Space 
Sumber: archdaily.com 

 

Setiap sudut bangunan ini menjadi ruang baru dengan pemandangan  

terbuka yang terintegritasi ke lingkungan sekitarnya. Di beberapa sudut bangunan 

dapat digunakan sebagai zona pribadi dan zona bersama untuk menciptakan 

interaksi sosial yang positif. Pada halaman dan ruang terbuka hijau di bangunan ini 

juga ditujukan untuk memfasilitasi para remaja sekitar untuk berkemah. 

 

Gambar 2.2 Area Amphitheater Youth Community Center, China 
Sumber: www.archdaily.com 

http://www.archdaily.com/


2.2.2 Healey Family Student Centre, Georgetown University 
 

Gambar 2.3 Area Publik Haley Family Student Centre 
Sumber: www.archdaily.com 

 

Bangunan ini terletak di Georgetown University yang ditujukan untuk 

mahasiswa dan pengguna lainnya yang berada di kampus ini. Bangunan ini 

memfasilitasi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan akademik 

ataupun non-akademik. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak ruang yang 

dapat digunakan untuk pertemuan, belajar individu atau kelompok, dan ruang 

studio. Bangunan memiliki ruang multi fungsi dengan perapian, sofa, kursi, dan 

meja, ruang ini dapat digunakan sebagai ruang bersama. 

Selain itu ruang-ruang pada bangunan ini dapat memberikan kesan yang 

santai dan nyaman didukung oleh tema alam seperti adanya elemen skylight, 

lapisan batu alam pada dinding, tanaman vertikal, dan adanya teras-teras 

pemandangan menuju Sungai Potomac. 

 

Gambar 2.4 Teras Haley Family Student Centre 
Sumber: www.archdaily.com 

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


 

2.2.3 The Gary Comer Youth Center, Chicago, USA 
 
 

Gambar 2.5 Ruang Multifungsi Gary South Corner Youth Center 
Sumber: archdaily.com 

 
The Gary Comer Youth Center yang berlokasi di sisi selatan Grand Crossing, 

Chicago, USA. Bangunan ini dirancang oleh John Ronan yang menyediakan  

lingkungan yang konstruktif bagi para remaja di sekitar gelanggang untuk 

menghabiskan jam setelah sekolah mereka. 

Pusat remaja ini menyediakan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan 

akademik dan non-akademik para remaja. Ruang utama bangunan ini adalah 

Gymnasium yang beradaptasi terhadap fungsi-fungsi olahraga dan juga kegiatan 

sehari-hari lainnya. Secara garis besar pusat remaja ini mempunyai beberapa ruang 

penunjang kegiatan olahraga dan juga seni budaya. Ruangan- ruangan ini juga berisi 

program-program pendidikan dan rekreasi seperti seni dan keterampilan, 

laboratorium komputer, studio tari, studio rekaman, ruang desain pakaian dan 

kostum, ruang belajar dan les, ruang kelas, kantor dan ruang pameran. 

Selain kehadiran ruang-ruang pendidikan, terdapat juga ruang multi fungsi 

yang terkoneksi dengan antar ruang yang bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi 

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

menjadi ruang duduk penonton teater atau ruang olahraga basket. 

 

2.3 Kesimpulan Studi Preseden 
 

Setelah menganalisis ketiga preseden diatas dapat disimpulkan bahwa gelanggang 

remaja layaknya memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang remaja dalam berkegiatan 

dari segi kegiatan formal maupun informal yang akan mendukung  potensi remaja dengan 

baik dibidang olahraga, kesenian, dan edukasi. 



v 

 

Pada bangunan Youth Community Center di China terdapat banyak ruang komunal 

yang fleksibel melalui sirkulasinya seperti dari tangga, selasar, dan jembatan. Lalu dari segi 

progam ruang juga bangunan ini memiliki fasilitas penunjang yang fleksibel seperti ruang- 

ruang yang dapat dipakai dengan menyesuakan dengan waktu dan keperluan oleh 

komunitas setempat. 

 

Sedangkan pada Healey Family Student Centre hal yang dapat diterapkan adalah 

perancangan ruang komunal yang dapat dipakai untuk berbagai macam kegiatan namun 

tetap nyaman karena memiliki penerangan alami yang cukup. Selain itu didukung juga 

dengan penggunaan material alam seperti bebatuan dan penerapan tanaman vertikal . 

 

Lalu program ruang dari The Gary Comer Youth Center yang dapat diadaptasi pada 

perancangan Halim Youth Centre adalah adanya ruang gymnasium yang berukuran cukup 

besar yang dapat digunakan sebagai fungsi olahraga dan juga kegiatan lainnya yang dapat 

digunakan untuk sehari-hari maupun saat ada acara. Ruang ini memiliki sekat pembatas 

antar ruang berupa partisi yang penggunaannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

juga kapasitas pengguna. Beberapa hal tersebut adalah hal yang menjadi acuan dalam 

pembentukan program ruang atau konsep dalam perancangan desain gelanggang 


