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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  LATAR BELAKANG 

1.1.1 Pengertian Judul  

Berau : Suatu nama daerah daerah tingkat II berbentuk  

kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Timur. 

Youth
1
  : 1. Masa muda, 2. Kaum muda, 3. Remaja 

Center  : Pusat 

Pusat : Tempat yang dianggap penting/pumpunan dari berbagai 

kedudukan/kegiatan sesuai dengan  golongannya
2
 

Sarana  : sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan 

Sosialisasi  : Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk 

mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat 

dilingkungannya 

Penyaluran : Proses, cara, perbuatan mengarahkan 

Bakat  : Dasar (kepandaian, sifat, pembawaan) yang dibawa sejak 

lahir 

Remaja : tahap perkembangan dalam kehidupan manusia, dimana 

dia bukan anak kecil lagi, terapi juga belum mencapai taraf 

dewasa
3
. 

Arsitektur  : Seni Ilmu yang mempelajari tentang merancang serta 

membuat konstruksi bangunan. 

 Metode dan gaya rancang suatu konstruksi bangunan
4
 

                                                

1 John M. Echo dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 2005 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005. 
3 Hurlock, Elizabeth, Psikologi perkembangan, terjemahan, Erlangga, 1996 
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Lamin  : Rumah panggung atau rumah panjang khas suku Dayak 

yang ada di Kalimantan
5
  

 

Berau Youth Center sebagai sarana sosialisasi dan penyaluran 

bakat bagi remaja dengan pendekatan Arsitektur Lamin berarti suatu 

pusat Fasilitas/ tempat remaja untuk bersosialisasi, menyalurkan bakat dan 

kreatifitas yang dimiliki yang berada di Kabupaten Berau dengan 

pendekatan arstitektur khas kalimantan yaitu rumah panggung suku Dayak 

atau Lamin. 

 

1.1.2 Youth Center sebagai sarana sosialisasi dan penyaluran bakat 

 Saat ini remaja memiliki banyak tempat untuk melakukan aktivitas mereka 

seperti penyaluran bakat dan bersosialisasi. Kegiatan ini kemudian 

dilakukan diberbagai tempat tetapi sebagian tempat yang mereka gunakan 

adalah tempat komersil dan dapat memberikan dampak positif maupun 

negatif. Dalam perkembangan manusia masa remaja merupakan masa 

pembentukan hubungan sosial yang lebih intensif dengan lingkungannya. 

Keberadaan pada lingkungan yang sangat intensif membuat remaja menjadi 

lebih mudah mengindera apa yang ada disekitarnya. 

Keinginan untuk terus berada dalam komunitas pada usia remaja 

sangat sulit untuk dibatasi. Remaja merupakan kelompok minoritas yang 

mempunyai warna tersendiri, yang mempunyai dunia tersendiri yang sukar 

dijamah oleh orang-orang tua. Perbedaan berfikir membuat remaja sering 

bertentangan dengan orang tua yang berada dirumah. Mereka lebih senang 

berada diluar dan berkumpul dengan komunitas mereka yang memiliki cara 

pandang dan pola pikir yang sama, sedangkan berada dirumah akan merasa 

terkekang dan dibatasi. Dengan keadaan seperti ini akan semakin membuat 

                                                                                                                     

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005. 
5
 Arsiterktur Lamin Adat Kaltim, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim 
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keadaan menjadi buruk. Bila dalam keadaan seperti ini lingkungan yang 

negatif yang dihadapi maka akan berdampak buruk.  

Karena keadaan seperti ini maka perlu adanya tempat yang dapat 

mewadahi kegiatan mereka dengan linkungan yang lebih baik. Tapi hal ini 

belum dapat terpenuhi, sehingga kegiatan dalam bersosialisasi dan 

menyalurkan bakat menjadi sedikit terhambat. Wadah ini nantinya dapat 

menampung kegiatan remaja yang beragam dan dapat pula mengurangi 

pengaruh negatif yang mereka hadapi. 

 

1.1.3 Remaja di Berau 

 Remaja Berau memiliki karakter yang sama dengan remaja di kota 

lain mereka gemar berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Pada 

umumnya mereka memiliki waktu luang yang cukup untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki, diluar diluar pendidikan formal sekolah terutama yang 

berhubungan dengan kreatifitas dan olahraga.  

 Kegiatan-kegiatan positif diluar pendidikan formal sekolah 

diantaranya yaitu olah raga berupa sepak bola (futsal), basket, panjat tebing, 

skate board. Selain itu kegiatan lainya dibidang kreatifitas dan seni yaitu 

seni peran (theatre), tari tradisional dan modern, dan musik.  

Semua remaja butuh tempat untuk menggunakan waktu luang 

mereka dengan baik. Artinya remaja diharapkan memiliki keterampilan, 

ketekunan dan sikap yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan (hobi) 

yang menguntungkan bagianya. Dengan kata lain mereka membutuhkan 

adanya hobby yang positif dalam rangka mengisi waktu luang mereka.   

 “Menanamkan waktu luang tersebut sebagai suatu tantangan 

karena waktu tadi merupakan waktu untuk bebas bagi seseorang”
6
 

Hal yang dapat dicatat disini adalah bahwa para remaja mengalami 

lebih banyak kesukaran dalam memanfaatkan waktu luangnya. Waktu luang 

                                                

6 Brightbill, Perkembangan Remaja, terjemahan, Erlangga 2001 
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dapat betul-betul bersifat membebaskan bila ia dihayati sebagai kesempatan 

untuk mengembangkan diri dan melepaskan ketegangan. 

 

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN 

1.2.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pada umumnya Youth Center hanya ada dibeberapa kota besar 

sedangkan kota yang sedang berkembang tidak memiliki fasilitas ini. 

Padahal dapat diingat bahwa usia remaja merupakan masa paling penting 

dalam tahapan manusia sehingga beberapa pendapat mengatakan bahwa 

remaja sebagai potensi remaja yang perlu dimanfaatkan. Pada usia remaja 

mereka memiliki keinginan besar untuk mencoba semua hal yang baru yang 

ada disekelilingnya, mencari jati diri dan terjadinya pembentukan karakter. 

Memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana cara memandang dan 

menjalani hidup membuat remaja terkadang sukar diterima masyarakat 

sekelilingnya. Kegemaran yang berbeda dari orang-orang terdekat dan 

keinginan untuk selalu berkumpul dengan teman seusianya yang memiliki 

pendapat yang sama daripada dirumah yang menurut mereka hanya akan 

memberi batasan pada cara pandang, pikiran dan geraknya. 

Masa remaja memiliki interval usia dari usia 13 tahun sampai 21 

tahun, yang dibagi lagi menjadi usia remaja awal pada usia 13 sampai 17 

tahun dan usia remaja akhir dalam rentangan 17 sampai 21 tahun. 

 Di Berau tempat Bersosialisasi dan penyaluran bakat bayak 

dilakukan di tempat pendidikan formal (sekolah) yaitu berupa 

Ektrakurikuler. Diluar pendidikan formal tersebut juga terdapat beberapa 

tempat yang menjadi tempat penyaluran bakat dan berada dibeberapa 

tempat. Beberapa kegiatan tersebut semua terpisah dari pinggiran kota 

hingga pusat kota. Karena terpisah-pisah nya tempat tersebut, maka muncul 

ide untuk merancang suatu wadah agar dapat menampung semua aktivitas 

tersebut dalam suatu tempat yaitu Berau Youth Center. 
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1.2.2 Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah bangunan Youth center yang menjadi 

pusat kegiatan tradisional berupa kegiatan sosial, olahraga dan seni bagi 

remaja yang menyesuaikan karakteristik remaja  dengan pendekatan 

arsitektur Lamin. 

 

1.3 TUJUAN DAN SASARAN 

1.3.1 Tujuan  

a. Mempelajari dan menganalisa tentang karakteristik dan aktivitas 

Youth Center, serta jenis-jenis kegiatan yang menunjangnya. 

b. Mengetahui fungsi/ kebutuhan ruang dalam sebuah Youth Center 

sebagai fasilitas bagi kaum remaja. 

c. Merancang sebuah pusat remaja yang dapat mewadahi seluruh 

kegiatan dalam menyalurkan bakat dan bersosialisasi, yang 

semuanya terdapat dalam suatu wilayah. 

  

1.3.2 Sasaran  

a. Merancang bangunan yang pada interiornya mengaplikasikan 

karakteristik remaja dan pada eksteriornya mengaplikasikan 

pendekatan arsitektur  Lamin, penataan ruang dalam dan luar yang 

dinamis. Penataan ruang harus dipikirkan secara seksama agar dapat 

memberi rasa nyaman bagi pemakai nantinya. 

b. Tempat dimana mereka dapat mengekspresikan dan 

mengembangkan diri dalam lingkungan yang dirancang secara 

nyaman bagi mereka. 

c. Penampilan bangunan dengan performansi Youth center yang 

mengakomodasi fungsi rekreatif dan edukatif. 

 

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN 

Ruang lingkup pembahasan ditekankan pada permasalahan arsitektural, 

antara lain : 
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a. Bentuk arsitektur lokal yaitu rumah Lamin dan karakteristik remaja 

b. Lingkup kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi dan penyaluran bakat yang 

meliputi olah raga dan seni yang memenuhi unsur pendidikan, rekreasi 

dan seni. 

c. Pengelompokan kegiatan : 

1. Kegiatan tetap/ rutin  

a) seni yaitu seni tari tradisional, seni musik tradisional, seni ukir 

b) olah raga yaitu sepak takrau, volli, badminton, 

dayung/mendayung, sumpit, 

c) bisnis (cindera mata khas Berau, wisata kuliner khas daerah) 

2. Kegiatan Temporer 

Meliputi : kegiatan Pameran, bazaar, pensi, seminar, diskusi dan 

pertunjukan musik daerah. 

 

1.5 METODOLOGI PEMBAHASAN 

1.5.1 Data Primer  

Studi literatur merupakan bentuk studi yang mengacu dari 

kepustakaan yang berkaitan dengan topik judul . Dalam studi literatur ini, 

kepustakaan yang dipakai adalah yang berkaitan dengan budaya suku 

Dayak. Sumber literatur diuraikan secara deskripsi dengan kualitatif dan 

kuantitatif dan ringkas dan isinya berkaitan langsung dengan topik.  

 

1.5.2 Data Sekunder 

Pengamatan dilapangan dan wawancara pada subyek, bertujuan agar 

memperoleh data yang lebih faktual tentang keinginan remaja serta minat 

dan bakat. Data mengenai remaja dan data budaya diperoleh dari instansi 

terkait. Selain itu refrensi berupa data yang berkaitan dengan Arsitektu 

Lamin. 

 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab. I PENDAHULUAN  
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Pada bab pertama mengungkap tentang latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan dan sasaran menekankan pada issue tentang  BERAU YOUTH 

CENTER SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DAN PENYALURAN 

BAKAT BAGI REMAJA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 

LAMIN, batasan dan lingkup pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan 

serta sistematika pembahasan.  

Bab. II TINJAUAN PUSTAKA 

Tahap kedua berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus untuk proses 

Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa tinjauan 

tentang  Youth Center dan tinjauan tentang konsep Arsitektur Lamin 

Bab. III TINJAUAN LOKASI 

Bab ini mencakup data lokasi, analisa site, aternatif lokasi site, dan aspek-

aspek terkait lainnya. 

Bab. IV BERAU YOUTH CENTER SEBAGAI SARANA SOSIALISASI 

DAN PENYALURAN BAKAT BAGI REMAJA  

Bab ini berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Berau Youth 

Center seperti kegiatan yang diwadahi, fungi, jenis ruang dan lainnya. 

Bab.V ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini berisi gagasan perencanaan dan pendekatan analisis sebagai dasar 

konsep perancangan. 
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1.7 KERANGKA POLA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pola Pikir 

Sumber : Analisa Penulis, 2011 
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