
BAB III 

ANALISIS  PERANCANGAN 
 
 

3.1 Analisis Fungsi 
 
 

3.1.1 Isu Terkait Kegiatan 
 

Gelanggang remaja ini akan dibuka setiap hari kecuali hari libur nasional dengan 

pertimbangan waktu tertentu. Pada saat hari sekolah, gelanggang remaja akan buka pada 

jam setelah pulang sekolah agar lebih efektif. Lalu pada hari libur sekolah, gelanggang 

remaja buka dari pagi hari sehingga remaja dapat lebih banyak waktu untuk 

mengembangkan minat dan bakatnya. 

Melalui studi preseden dan juga minat remaja, kegiatan yang banyak ditekuni remaja 

adalah dibidang olahraga, kesenian, dan edukasi. Pada bidang kesenian banyak kegiatan 

yang dapat dilakukan seperti, bernyanyi, menari, melukis, membuat kerajinan, desain 

busana, fotografi, atau bermain musik. Melalui kegiatan tersebut akan membentuk ruang 

yang dapat memenuhi kebutuhan ruang yang sesuai dengan kegiatannya. Selain dari ruang- 

ruang tersebut, kegiatan kesenian disini juga memungkinkan sekali untuk menggunakan 

ruang serba guna, ruang pameran, atau ruang outdoor untuk melakukan kegiatan pentas 

seni pameran, atau hanya sekedar latihan gabungan. 

Banyak kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di area gelanggang remaja ini 

seperti, bermain basket, futsal, bermain skateboard, memanjat wall climbing, senam lantai, 

bermain tenis meja, dan olahraga bela diri. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di luar 

ruangan kecuali beberapa kegiatan yang membutuhkan ruang olahraga khusus seperti tenis 

meja dan senam lantai. Lalu untuk kegiatan edukasi pada gelanggang remaja ini menunjang 

untuk kegiatan pelatihan, belajar, membaca buku, mengadakan pertemuan atau seminar, 

mengerjakan tugas individu atau kelompok, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan 

edukasi dan beberapa keilmuan. 

Selain remaja, masyarakat sekitar Kota Bandar Lampung dapat juga melakukan 

kegiatan seperti, jogging, berolahraga, menonton pementasan/pertandingan atau hanya 

sekedar berekreasi. Lalu untuk pengelola dan pelatih/pengajar akan melakukan kegiatan 

seperti membuat jadwal dan penggunaan kelas, mengatur administrasi, memastikan 

keamanan dan kebersihan gelanggang remaja, dan melatih berbagai kegiatan yang 

difasilitasi oleh gelanggang remaja. 



3.1.2 Isu Terkait Pengguna 

Sesuai dengan namanya Gelanggang Remaja ini akan ditujukan untuk para remaja 

dengan rentang umur 12-19 tahun yang ingin mengembangkan diri mereka dibidang non 

akademik dan akademik di luar jam sekolah. Remaja yang akan datang ke gelanggang ini 

tidak dibatasi baik itu individu, kelompok, maupun berupa komunitas. Selain remaja, pada 

hari libur masyarakat Kota Bandar Lampung juga dapat berkegiatan di gelanggang remaja ini 

namun hanya sebagai pengunjung. Lalu dibutuhkan juga pengelola dan pelatih, yang akan 

bertugas untuk melatih, menjaga dan membersihkan fasilitas. 

 

 
3.1.3 Isu Terkait Fungsi Gelanggang Remaja 

 

1) Isu Psikologi Remaja 
 

Sarwono (2012) berpendapat bahwa masa remaja awal berada pada 

rentang usia 12-21 tahun ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari 

pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga remaja adalah masa dimana 

seseorang dengan usia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba 

hal-hal yang baru. Remaja cenderung memiliki sifat aktif, ceria, dinamis, dan 

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Maka dari itu desain bangunan 

diharapkan memiliki kebutuhan ruang dan organisasi ruang yang mampu 

menyesuaikan karakter remaja yang aktif dan suka bersosialisasi sehingga 

terdapat beberapa area-area tertentu yang akan memiliki aksesibilitas yang 

mudah dan lebih terbuka. Dari sisi visibilitas juga akan didesain agar remaja tidak 

merasa bosan. 

 

2) Isu Tapak 

Ekologis merupakan isu yang diangkat sebagai upaya untuk penjagaan 

kualitas lingkungan sekitar yang merupakan hutan kota, dengan cara menanam 

kembali pohon dengan jumlah yang cukup banyak di ruang terbuka hijau area 

gelanggang remaja untuk menciptakan suasana yang lebih sejuk, sehingga 

remaja dapat nyaman saat aktif berkegiatan. Selain itu pada tapak gelanggang 

remaja ini terdapat sirkulasi yang lumayan jauh untuk ke area bangunan, 

sehingga perlu diperhatikan perihal sirkulasi sehingga dapat nyaman dilalui oleh 

pengguna. 



 

 

3) Isu Fleksibilitas 

Gelanggang Remaja merupakan bangunan yang bersifat publik, yang 

mengharuskan untuk memiliki aksesibilitas yang mudah, ramah untuk pengguna, dan 

terbuka. Fleksibilitas antar ruang diwujudkan dengan ruang dalam dan ruang luar yang 

dapat menyesuaikan dengan waktu dan kegiatan pengguna yang dapat berubah 

sewaktu-waktu. Perancangan selasar juga akan fleksibel sehingga memiliki ruang yang 

cukup luas untuk menjadi tempat pameran, pertunjukan seni, latihan olahraga, atau 

kegiatan lainnya yang membutuhkan sosialisasi. Beberapa ruang akan dikelola oleh 

komunitas. Ruang ini menyesuaikan kebutuhan yang sudah direncanakan, seperti 

studio musik yang harus kedap suara dan tertutup, studio lukis yang memiliki sirkulasi 

ke ruang luar untuk mempermudah mendapatkan inspirasi, dan ruang rapat yang 

mempunyai ruang agar tidak terlalu mengganggu kegiatan lainnya. 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Lokasi 

Lokasi tapak berada di tengah hutan kota dengan batas sisi menghadap: 
 

Utara : Jl. Sultan Agung 

Timur : Jl. Soekarno Hatta 

Selatan : Perumahan BTN 

Barat : Jl. Arief Rahman Hakim 

Gambar 3.1 Kota Bandar Lampung 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Lokasi_Kecamatan_Kota_Bandarlampung.svg 



 

 
 

Gambar 3.2 Lokasi Tapak 

Sumber: https://www.google.com/maps/@5.3807679,105.2827479,2136m/data=!3m1!1e3?hl=id 
 

Gambar 3.3 Bentuk Site pada Tapak 
 
 

Pada bagian selatan tapak ini bersebelahan langsung dengan Transmart dan 

pada bagian timur membelakangi bangunan Auto 2000. Tapak untuk proyek ini 

memiliki batasan luas lahan yang sudah ditentukan, yaitu 15.000 m2. Terdapat 

beberapa bangunan eksisting lainnya di sekitar daerah tapak seperti SMA Negeri 5 

Bandar Lampung, Oops Pujasera dan Rumah Sakit Immanuel. 

https://www.google.com/maps/%40-5.3807679%2C105.2827479%2C2136m/data%3D!3m1!1e3?hl=id


3.2.2 Topografi 
 

Gambar 3.4 Peta Kontur 

Sumber: arcgis 
 

Kondisi topografi lahan masih dalam kategori yang cenderung datar. 

Perbedaan kontur ketinggian pada lahan ini hanya berkisar 1 sampai 2 meter saja. 

Perbedaan ketinggian yang masih tergolong rata ini tidak akan menjadi masalah 

terkait rancangan orientasi peletakkan bangunan. Hasil dari analisis topografi pada 

lahan ini, kemiringan tanah mulai dari barat ke timur yang memiliki titik terendah 

mengarah ke Jl Arief Rahman Hakim. Hal ini dimanfaatkan untuk perancangan 

drainase. Drainase buatan yang tersedia pada saat ini juga terletak di jalan Arief 

Rahman Hakim dengan ukuran lebar kurang lebih 50 cm sampai 80 cm. Drainase 

nantinya akan dirancang mengikuti kemiringan lahan yang menuju langsung ke 

pembuangan riul kota. 

3.2.3 Vegetasi 

Gambar 3.5 Data Vegetasi 

Sumber: Survei 



Tapak yang berada di tengah hutan kota, terdampak sekali pada banyaknya 

vegetasi yang berada di lahan ini. Vegetasi di sini berupa pepohonan dan semak 

belukar yang tumbuh menyebar tanpa adanya perawatan. Setelah melakukan 

survey, pohon yang paling banyak di sini adalah pohon akasia. Pohon akasia yang 

menyebar keseluruh lahan memiliki ketinggian dan usia yang berbeda-beda. Pohon 

ini memiliki nilai tambah karena dapat dijadikan solusi untuk meneduhkan dari 

cahaya matahari, meredam kebisingan dari jalan-jalan besar, membantu 

perputaran sirkulasi udara, dan menjadi nilai tambah dari segi visual untuk 

memberikan kesan menyatu dengan alam. 

Vegetasi yang terdapat pada lahan tidak hanya pohon akasia, tetapi ada juga 

semak belukar dan beberapa pohon lainnya, seperti pohon singkong karet dan 

pohong pisang. Beberapa pohon akasia dan juga ilalang yang membentuk semak- 

semak pada tapak akan dihilangkan saja agar tidak mengganggu proses 

pembangunan Gelanggang Remaja ini. Terlebih lagi semak-semak pada tapak ini 

tumbuh liar dan tidak terawat. 

 

 
Gambar 3.6 Vegetasi Eksisting pada Lahan Bagian Utara 

 

 
Gambar 3.7 Vegetasi Eksisting pada Lahan Bagian Timur 



 

 
 

Gambar 3.8 Vegetasi Eksisting pada Lahan Bagian Barat 
 

3.2.4 Bangunan Eksisting di Sekitar Lahan 
 

Walaupun lahan berada di tengah hutan kota, namun hutan kota ini masih 

berada di titik pusat keramaian kecamatan Way Halim Permai. Peletakkan 

Gelanggang Remaja pada lahan ini dapat menjadi potensi karena dikelilingi oleh 

beberapa sekolah SMP dan SMA. Pada sisi  Timur Laut pada Lahan juga terdapat  

SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang memiliki 

jarak tempuh 950 meter dan butuh waktu untuk sampai dalam waktu 12 menit saja. 

Selain itu, tidak jauh dari lahan juga terdapat SMP dan SMA Al Azhar yang 

memiliki waktu tempuh 16 menit dan jarak 1.4 km untuk sampai ke Gelanggang 

Remaja. Daerah sekitar lahan ini merupakan daerah ramai, terlebih ada Mall 

Transmart Bandar Lampung dan beberapa area komersil lainnya. Area komersil 

tersebut berada pada bagian barat dan utara lahan. Selain itu, pada bagian timur 

lahan terdapat Rumah Sakit Imanuel. 

 

Gambar 3.9 Bangunan Eksisting 

Sumber: Survey 



 

3.2.5 Aspek Visual 

Pada Aspek visual akan dibagi menjadi dua, yaitu view dari dalam ke luar 

tapak dan view dari luar ke dalam tapak, yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. View dari dalam ke luar tapak 

 
Gambar 3.10 Data Inventaris View dari Dalam ke Luar Tapak 

Sumber: Survey 
 

 

Gambar 3.11 Data Analisis View dari Dalam ke Luar Tapak 

Sumber: Survey 
 

View dari dalam ke luar tapak tidak banyak yang dapat diolah, karena 

semua sisi dipenuhi oleh pepohonan yang tumbuh di hutan kota. Pepohonan 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai visualisasi. 



2. View dari luar ke dalam tapak 
 

Gambar 3.12 Data Inventaris View dari Luar ke Dalam Tapak 

Sumber: Survey 
 

Gambar 3.13 Data Analisis View dari Luar ke Dalam Tapak 

Sumber: Survey 
 

View dari luar ke dalam tapak tidak jauh berbeda karena yang dapat dilihat 

dengan jangkauan mata manusia hanya hutan kota. Tetapi ada sisi dari lahan yang 

harus diperhatikan penting yaitu dari sisi sebelah barat. Pada sisi jalur utama untuk 

masuk ke dalam tapak terdapat pagar pembatas berupa dinding beton, dinding ini 

nanti akan diolah menjadi pintu masuk sebagai penanda bahwa terdapat Gelanggang 

Remaja di dalam hutan kota 

3.2.6 Isu Terkait Tapak 
 

Isu terkait tapak yang paling harus diperhatikan adalah, sirkulasi kendaraan 

dan manusia untuk menuju tapak ini perlu diperhatikan. Tapak berada di tengah 

hutan taman kota yang lumayan jauh dari jalan utama, maka dibutuhkan perhatian 

untuk mobilisasinya. 



1. Sirkulasi Kendaraan 
 
 

Gambar 3.14 Data Inventaris Sirkulasi Kendaraan 

Sumber: Survey 

 
 

Gambar 3.15 Data Analisis Sirkulasi Kendaraan 

Sumber: Survey 
 

Kendaraan umum pada daerah ini tidak ada yang melewati Jl Arief 

Rahman Hakim kecuali kendaraan umum yang berbasis online. Sedangkan 

untuk kendaraan pribadi dapat berenti di area drop off yang telah disediakan. 

Lalu untuk mobilisasi hingga menuju tapak, akses yang disediakan kurang 

lebih berukuran 16 meter. Jarak tersebut akan dibagi untuk akses masuk dan 

keluar kendaraan dan di bahu jalan akan didesain sebagai jalan pedestrian. 

Sirkulasi kendaraan pada tapak akan dibatasi, hanya sampai parkiran saja, 

karena area Gelanggang Remaja ini akan steril dari kendaraan agar remaja 

dapat aktif berkegiatan. 



xi 

 

2. Sirkulasi Manusia 

Gambar 3.16 Data Inventaris Sirkulasi Manusia 

Sumber: Survey 
 

Gambar 3.17 Data Analisis Sirkulasi Manusia 

Sumber: Survey 
 

Untuk pejalan kaki akan diberi perlakuan khusus pada saat 

berkegiatan di dalam tapak. Remaja yang datang ke gelanggang 

remaja dengan berjalan kaki dari sekolah mereka, akan melewati 

bahu jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Akses masuk ke dalam tapak gelanggang remaja sejauh 195 meter 

akan didesain menjadi pedestrian yang tidak akan membosankan. 

Sehingga dalam perjalanan pengunjung akan merasakan pengalaman 

arsitektural tersendiri yang dinaungi oleh vegetasi sebagai pelindung 

dari cahaya matahari. Untuk sirkulasi yang ada di dalam tapak tidak 

akan dibatasi seperti sirkulasi kendaraan. Sirkulasi manusia akan 

terintergrasi ke seluruh sisi dari gelanggang remaja baik itu untuk 

ruang indoor dan outdoor. 

 


