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BAB III   

ANALISIS PERANCANGAN  
  

3.1 Analisis Fungsi   

3.1.1 Kegiatan 

Gelanggang Remaja Bandar Lampung dibuka setiap hari dengan perkiraan akan ramai 

pada jam-jam pulang sekolah, hari libur, dan ketika ada acara tertentu. Kegiatan utama dari 

gelanggang remaja ini adalah kegiatan yang mewadahi potensi remaja untuk 

mengembangkan minat dan bakatnya atau bahkan sekedar menjalankan hobi mereka. 

Kegiatan utama tersebut dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan yaitu kegiatan seni, kegiatan 

olahraga, dan kegiatan edukasi. 

Kegiatan seni yang dapat dilakukan pada Gelanggang Remaja Bandar Lampung 

meliputi pelatihan seni baik seni musik, seni tari, maupun seni rupa. Kegiatan seni tersebut 

antara lain seperti melukis, bermain musik, menyanyi, menari, menjahit, membuat kerajinan, 

fotografi, mengadakan pameran maupun pentas seni dan kegiatan kesenian lainnya. 

Kegiatan seni dapat dilakukan secara indoor maupun outdoor dengan disediakannya fasilitas 

indoor seperti studio pelatihan seni, ruang serbaguna dan juga fasilitas outdoor seperti 

amphitheater untuk berbagai kegiatan. 

Kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di dalam gelanggang remaja meliputi 

bermain badminton, senam lantai, catur, dan tenis meja, kegiatan tersebut difasilitasi dengan 

disediakannya ruang olahraga indoor. Untuk kegiatan olahraga outdoor yang dapat dilakukan 

adalah bermain basket, volly, futsal, bela diri, dan sebagainya. Kegiatan edukasi pada 

gelanggang remaja ini adalah kegiatan studi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara 

umum seperti membaca buku, belajar, mengikuti atau mengadakan seminar atau workshop, 

pelatihan komputer, menyelesaikan tugas dan berdiskusi tentang pelajaran sekolah, dan 

sebagainya. 

Selain kegiatan utama terdapat kegiatan penunjang yaitu pengelolaan dan servis. 

Kegiatan ini meliputi mengelola administrasi, mengatur jadwal kegiatan, pemeliharaan ruang 

dan gedung, melakukan pengawasan dan pelayanan lain terkait ruang-ruang servis seperti 

ruang P3K, cafeteria, toilet, janitor, gudang, dan ruang keamanan. Sedangkan kegiatan umum 

yang dapat dilakukan pada gelanggang remaja ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan hal-

hal umum seperti menonton pertunjukkan atau pertandingan, menghadiri pameran, festival, 

mengikuti pelatihan atau workshop, melihat kegiatan atau sekedar bersosialisasi ataupun 

dengan alasan kegiatan lainnya. 
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3.1.2 Pengguna 

Sasaran utama pengguna gelanggang remaja ini adalah remaja dengan rentan umur 13-

19 tahun yaitu khususnya siswa SMP, SMA/SMK yang ingin mengembangkan diri mereka 

dibidang akademis maupun non akademis ataupun hanya sekedar menghilangkan kejenuhan 

dengan melakukan kegiatan yang rekreatif dan edukatif di luar jam sekolah. Remaja yang datang 

ke gelanggang ini tidak dibatasi baik itu individu, kelompok, maupun berupa komunitas. 

Sedangkan pengguna lain adalah pengunjung dan pengelola yang juga berada dan beraktivitas 

pada gelanggang remaja ini. Untuk kegiatan umum pengunjung atau masyarakat umum 

diperbolehkan datang dan mengunjungi gelanggang remaja. 
 

3.1.1 Isu Terkait Fungsi   

1) Isu Fleksibilitas Ruang   

Gelanggang Remaja adalah bangunan yang mewadahi aktivitas dan kegiatan 

yang beragam, sehingga bangunan ini harus memiliki fleksibilitas ruang yang dapat 

berubah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang dapat berubah seiring waktu. 

Terdapat ruang dalam maupun luar yang diciptakan tidak memiliki fungsi khusus 

karena sifatnya fleksibel terhadap fungsi, pengguna, maupun waktu kegiatan yang 

berlangsung. 

2) Isu Visibilitas  

Isu Visibilitas yaitu keadaan dimana dapat melihat dan dilihat, sehingga keadaan 

yang merespon isu tersebut adalah dengan menciptakan ruang-ruang yang bersifat 

terbuka, mudah dilihat dan diawasi secara langsung lalu juga dengan memaksimalkan 

sudut-sudut ruang agar tidak menjadi ruang negatif. Ruang yang memiliki tingkat 

pengawasan yang rendah berpotensi menyebabkan perilaku kenakalan remaja seperti 

bullying, vandalism, dan lain-lain. 

3) Isu Keamanan  
 

Penerapan sistem keamanan yang baik harus diperhatikan pada proyek 

gelanggang remaja ini. Masyarakat Kota Bandar Lampung terbilang jarang yang 

beraktiftas di luar, sehingga waktu operasional gedung untuk para remaja berkegiatan 

dibatasi hanya sampai pukal 19.00 di setiap harinya. Namun jika diadakan event 

tertentu, waktu tutup gelanggang remaja dapat berubah dan menyesuaikan.   

Terdapat area olahraga outdoor seperti wall climbing yang juga perlu 

diperhatikan agar dalam penggunaannya meminimalisir kesalahan atau kecelakaan 
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yang tidak kita inginkan. Peletakan wall climbing sebaiknya berada di area dengan 

visibilitas yang tinggi dan ramai dilalui pengunjung. Pengawasan juga dapat 

dimaksimalkan dengan penggunaan cctv yang memantau di titik tertentu untuk 

mengurangi tindakan kriminalitas. Untuk keamanan gedung ini juga menyediakan 

hydrant dan alarm. 
 

4) Isu Sirkulasi  
 

Sirkulasi pada gelanggang remaja dibagi menjadi dua yaitu sirkulasi pejalan kaki 

dan sirkulasi kendaraan. Jalan Arief Rahman Hakim merupakan jalan yang ramai pada 

jam tertentu karena pertemuan pintu keluar Mall Transmart Bandar Lampung dan 

terdapat kawasan retail seperti ruko serta kafe pada jalan tersebut. Oleh sebab itu 

akses masuk dan keluar didesain untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan 

dan titik keramaian yang baru. Sirkulasi di dalam bangunan juga diperhatikan, jalur 

kendaraan didesain agar tidak mengganggu aktivitas para pengunjung yang sedang 

berkegiatan di dalam bangunan. Sirkulasi kendaraan juga harus dibuat memadai agar 

tidak terjadi kemacetan atau parkir liar yang dapat mengganggu akses dan kegiatan 

disekitarnya. 

 

3.2 Analisis Lahan  

 3.2.1  Lokasi  

Lokasi tapak proyek gelanggang remaja berada di Jl. Arief Rahman Hakim, Kelurahan 

Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Lampung. Lokasi tapak 

berada tepat di tengah hutan kota Bandar Lampung yang bersebelahan juga dengan 

bangunan Mall Transmart. Nantinya proyek ini akan terintegrasi dengan hutan kota milik 

Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut.  

 
Sumber: Google Maps 

 

Gambar 12. Peta Kota Bandar Lampung 
  



13 
 

 

Sumber: Google Maps 

 

 
Gambar 14. Bentuk Site Pada Tapak 

 

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

Utara  : Jl. Sultan Agung, Mall Transmart, Area Hutan Kota 

Timur   : Jl. Soekarno Hatta, Auto 2000 Showroom, RS. Immanuel  

Selatan  : Perumahan BTN, Area Hutan Kota 

Barat  : Jl. Arief Rahman Hakim, Komplek Pertokoan  

Tapak untuk proyek ini memiliki batasan luas lahan yang sudah ditentukan, yaitu ±15.000 

m2.  

  

  

LOKASI 
  

Gambar 13. Lokasi Proyek Gelanggang Remaja 
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3.2.2 Topografi 

 
Gambar 15. Garis Kontur 

Sumber: Apk. Demnas dan Arcgis 

 

Titik tertinggi dan titik terendah kontur pada lahan ini memiliki perbedaan 

ketinggian hanyak sekitar antara 1 hingga 2 meter sehingga kondisi topografi pada tapak 

tersebut masih dalam kategori yang cenderung datar karena perbedaan ketinggian yang 

tidak terlalu jauh.  

Titik tertinggi kontur berada di sisi timur laut dan titik terendah pada kontur ini 

berada di sisi barat, yaitu ke arah Jalan Arief Rahman Hakim dimana pada jalan ini 

terdapat saluran drainase berukuran ±50cm dan tinggi sekitar 80cm. Titik terendah kontur 

pada tapak memungkinkan dijadikan sebagai drainase utama tempat akhir aliran air 

menuju riol kota.  

3.2.3  Iklim  
 

Perancangan Proyek Gelanggang Remaja berlokasi di Kota Bandar Lampung yang 

beriklim tropis dan memiliki tingkat curah hujan yang cukup sedang. Untuk orientasi 

matahari pada tapak cenderung melewati sisi kanan tapak. Maka pada bagian ini akan 

lebih banyak menerima cahaya matahari dibandingkan dengan sisi lain dari tapak. Untuk 

arah angin didominasi dari sisi tenggara ke barat laut. Analisis dari orientasi matahari dan 

angin ini adalah dengan membuat bidang terluas bangunan menghadap sisi utara dan 

selatan. Sehingga mengurangi bagian yang terkena cahaya matahari langsung ke dalam 

bangunan. Bagian utara dan selatan ini sebaiknya ditambahkan bukaan untuk 

memaksimalkan udara ke dalam bangunan. Selain itu cara lain yaitu penambahan vegetasi 

dan sun-shading yang dapat mereduksi panas matahari secara langsung.  
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Gambar 16. Orientasi Matahari dan Angin 

 

3.2.4  Vegetasi  

 
Gambar 17. Vegetasi pada lahan 

Vegetasi yang ada pada tapak sebagian besar merupakan tanaman-tanaman liar 

dan pohon-pohon akasia. Selain itu jenis tumbuhan lain yang ada pada tapak ini adalah 

pohon pisang dan pohon singkong karet yang ada di tengah tapak, dan beberapa semak 

bunga daisy yang menyebar di dalam tapak.  

Dilihat dari banyaknya tumbuhan liar dan semak belukar yang ada, tapak hutan 

kota tidak mendapat perhatian dan perawatan khusus sebagaimana hutan kota yang akan 

difungsikan. Maka dari itu nantinya akan ada pohon dan tumbuhan baru untuk ditanam 

dan diperbanyak sebagai vegetasi untuk proyek gelanggang remaja ini. Vegetasi yang ada 

di luar lahan beberapa dipertahankan.  
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Dari data vegetasi yang ada di dalam tapak, jenis vegetasi yang akan dipertahankan 

adalah pohon akasia yang berada di sisi utara tapak untuk digunakan sebagai area 

resapan, peneduh, dan penyaring polusi udara di area parkir, pedestrian, dan ruang luar. 

Sedangkan untuk jenis vegetasi lain akan dihilangkan karena berada pada akses keluar 

masuk tapak dan juga karena tidak rapih dan tidak sesuai dengan penempatan massa 

bangunan gelanggang remaja.  

  
Gambar 18. Vegetasi Eksisting pada lahan bagian Utara 

  
Gambar 19. Vegetasi Eksisting pada lahan bagian Timur 

  
Gambar 20. Vegetasi Eksisting pada lahan bagian Barat 
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3.2.5   Bangunan Eksisting di Sekitar Lahan  

Lokasi proyek gelanggang remaja ini berada di tengah hutan kota Bandar Lampung. 

Bangunan di sekitar lahan terdapat sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, perumahan 

warga serta bangunan komersil lainnya. Hal inilah yang mendukung lokasi lahan ini cukup 

padat dan ramai karena banyaknya bangunan komersil dan sekolah yang memiliki tingkat 

keramaian yang tinggi. Bangunan eksisting akan mendukung keramaian dari Gelanggang 

Remaja yang menargetkan pengunjung yang adalah remaja. Hal ini didukung dengan 

beberapa sekolah yang berada di sekitar proyek gelanggang remaja, seperti SMPN 29 

Bandar Lampung dan SMAN 5 Bandar Lampung yang memiliki jarak 950 m dari lahan, juga 

SMP dan SMA Al-Azhar yang berjarak 1,4 km dari lahan.  

Selain itu terdapat area komersil di sisi barat lahan yaitu berupa ruko-ruko yang 

memanjang di sepanjang jalan. Lalu di sebelah timur lahan terdapat Mall Transmart yang 

berbatasan langsung dengan lahan, dan juga Rumah Sakit Immanuel dan bangunan 

Showroom Auto 2000 di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di bagian timur lahan.  

  

  

 

Gambar 21. Bangunan Eksisting di Sekitar Lahan 
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3.2.6   Aspek Visual  

1) View dari dalam ke luar Tapak  

 
Gambar 22. Data dan Analisis View ke Luar Tapak 

 

Dikarenakan lokasi tapak yang berada di tengah hutan kota dan memiliki akses 

masuk yang jauh dari jalan raya, maka view yang terdapat dari dalam ke luar tapak 

hanyalah pepohonan dan tumbuhan yang tidak terawat dengan baik. Selain itu terdapat 

gubuk kayu yang sudah tidak terpakai. Untuk view negatif yang akan mengganggu visual 

ke lahan akan dihilangkan. Dari beberapa jenis tumbuhan yang ada pada tapak, beberapa 

tumbuhan dan pepohonan nantinya dapat menjadi potensi view yang akan 

dipertahankan. Respon bangunan nantinya akan diciptakan bukaan untuk menikmati 

pemandangan hutan kota yang terintegrasi dengan komplek bangunan gelanggang 

remaja.  

  

2) View dari luar ke dalam Tapak  

 
Gambar 23. Data dan Analisis View ke dalam Tapak 
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View menuju tapak tidak jauh berbeda dengan view ke luar tapak. Yang dapat 

terlihat dari berbagai sisi ialah hanya pepohonan dan tumbuhan liar. Terlebih adanya 

pagar pembatas berupa dinding tembok yang menghalangi pandangan dari luar menuju 

tapak. Nantinya pagar ini akan dihilangkan dan akan dibuat gerbang sebagai tanda akses 

masuk menuju gelanggang remaja.   
 

3.2.7  Isu Terkait Tapak  

Kondisi tapak bisa dimanfaatkan sebagai sarana berinteraksi remaja terhadap alam 

karena berada di tengah hutan kota. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai peredam 

kebisingan yang alami, karena sekeliling tapak merupakan jalan yang memiliki tingkat 

kepadatan tinggi. Terlebih pada Jalan Soekarno Hatta yang dilalui oleh kendaraan-

kendaraan besar seperti mobil-mobil truck yang memiliki kebisingan tinggi. Untuk akses 

keluar masuk pada tapak yang bersebelahan langsung dengan Mall Transmart perlu 

menjadi perhatian dan pertimbangan penting karena agar sirkulasi kendaraan tidak 

mengalami penumpukan dan kemacetan.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


