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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. PENGERTIAN JUDUL 

 

Gelanggang Remaja di Surakarta dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer  

dapat di artikan tiap kata sebagai berikut:  

Gelanggang               : Ruang atau lapangan tempat yang biasa dipakai untuk  

kegiatan yang berguna1. 

Remaja                : Mulai dewasa; sudah bermur untuk kawin; muda2. 

Gelanggang Remaja : Tempat atau ruang yang biasa dipakai para pemuda untuk  

memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang berguna3. 

Surakarta    : Sebuah kota yang berada di propinsi Jawa Tengah, Sebuah  

kota yang terletak di dataran rendah yang terletak di cekungan 

lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan  

ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut4.   

Pendekatan : Proses, cara, perbuatan mendekati, antara usaha dalam  

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan  

dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian  

tentang masalah penelitian; acungan5. 

Arsitektur : Seni dan ilmu merancang serta membuat kontruksi  

bangunan; Metode dan gaya rancangan suatu kontruksi 

bangunan6 

Kontemporer : Pada waktu yang sama; Semasa; Pada masa kini;  

Dewasa ini7. 

Jadi secara keseluruhan Gelanggang Remaja di Surakarta dengan Pendekatan 

Arsitektur Kontemporer dapat diartikan sebagai tempat atau ruang yang biasa dipakai 

para remaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang berguna di kota 

                                                
1 Departemen Pendidikan nasional. 2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka  
2 Ibid 1 
3 Ibid 2 
4 www.wikipedia.org dan www.surakarta.go.id 
5 Ibid 3 
6 Ibid 5 
7 Ibid 7 

http://www.wikipedia.org
http://www.surakarta.go.id


 

 2

Surakarta dengan pendekatan gaya bangunan arsitektur kontemporer yang 

menggambarkan atau mengkarateristikkan sifat dari remaja yang mempunyai sifat 

yang cenderung bebas dan berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. 

 

1.2.   LATAR BELAKANG 

1.2.1.  Kondisi Remaja Indonesia Saat Ini. 

Remaja adalah aset berharga bagi kelanjutan suatu negara. Karena peranan 

remaja sangat penting maka negara pun harus melakukan pembinaan secara 

tepat dan terarah, sehingga diharapkan pada masa datang mampu melanjutkan 

cita-cita luhur para pendiri negara ini.  Bila sedikit kita menengok keadaan 

remaja Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan 

karena gaya hidup hedonis dan kurang menghargai apa itu hidup. Perilaku 

negatif dari kebanyakan para remaja ini menyebabkan berbagai masalah sosial 

yang timbul dalam masyarakat kita ini 

 Jumlah penduduk Indonesia saat ini 213 juta lebih, dan jumlah penduduk 

miskin di Indonesia tercatat sekitar 35,1 juta jiwa, atau sekitar 16,1 persen dari 

total penduduk (www.Gatra.com, 03/5/06), kemudian 30 persen di antaranya atau 62 

juta remaja berusia 10-24 tahun.(www.jawapos.co.id). Laporan akhir tahun Center 

for Labour and Development Studies (CLDS) menyajikan data tentang 

pengangguran dan PHK tahun 2005 (Kompas, 16/12/2005), angka pengangguran 

Indonesia saat ini mencapai 40,1 juta. Artinya, terdapat 40,1 juta angkatan kerja 

yang sama sekali tidak bekerja, setengah menganggur dan pengangguran 

terselubung. Jumlah mereka yang sama sekali tidak bekerja saat ini (2005) 

diperkirakan sekitar 11,6-11,9 juta jiwa. Kemudian ada data lain dari Badan 

Pusat Statistika berdasarkan data BPS di tahun 2005, tercatat tingkat 

pengangguran di Indonesia sekitar 11 juta orang. Bertambahnya jumlah 

penduduk miskin tersebut disebabkan berbagai faktor, misalnya, tidak adanya 

peluang kerja baru, kenaikan BBM, inflasi, pengangguran yang terus meningkat, 

hancurnya infrastruktur di pedesaan, dan kurangnya kredit bagi usaha mikro. 

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan 

pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan 

masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan 

http://www.Gatra.com
http://www.jawapos.co.id
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keresahan sosial dan kriminal, hal ini dapat menghambat pembangunan dalam 

jangka panjang.  

Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka 

diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan 

perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak. Selain 

itu akibat pengangguran ini menyebabkan pula kemiskinan. Dari kemiskinan ini 

menyebabkan banyak dari pada pemuda usia sekolah di Indonesia mengalami 

putus sekolah. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini di tengarai 

menyebabkan hal ini terjadi. Biaya pendidikan kian melangit. Privatisasi 

pendidikan berujung pada komersialisasi pendidikan.  Banyak dari mereka 

berhenti sekolah dan terpaksa membantu orangtua mencari penghasilan 

tambahan.  

Menurut data Balitbang Diknas, tahun 2003, murid SD dan Ibtidaiyah negeri 

dan swasta berjumlah 25.918.898 orang dan murid SMP negri dan swasta  

berjumlah 7.864.002, Dari jumlah itu yang putus sekolah dan berhenti sekolah 

SD ada 56,2 %, dan hanya tamat SMP 16,65 %. Jadi jumlah putus sekolah 

62,67%. (Pikiran Rakyat, 24/03/06).  Berdasarkan penelitian Organisasi Buruh 

Internasional (ILO), 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus 

sekolah dan menjadi pekerja anak. Dari hasil penelitian terbaru, sebanyak 19 

persen anak-anak di bawah 15 tahun tidak bersekolah dan lebih memilih untuk 

menjadi pekerja . 

 Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak membawa dampak 

yang signifikan terhadap perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena 

selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi (Guntur Sugiyarto, 

2005). Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) 

sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, angka pengangguran terbuka terus 

bertambah rata-rata 5,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja baru 

bertambah rata-rata 1,9 juta per tahun. Menurut BPS, lapangan kerja akan 

bertambah sedikitnya 200.000 untuk setiap pertambahan satu persen pada 

pertumbuhan ekonomi. 
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Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 

2004-2006, rata- rata pertambahan angka pengangguran terbuka 9,5 persen per 

tahun, sedangkan angkatan kerjabaru bertambah 1,9 juta per tahun (Kompas 

16/11/05). Elastisitas lapangan kerja di Indonesia tergolong rendah. Dari setiap 1 

persen pertumbuhan ekonomi, hanya tercipta sekitar 200.000 kesempatan kerja 

baru. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, hanya ada satu 

juta kesempatan kerja baru. Padahal, pertumbuhan tenaga kerja baru setiap 

tahun 2,5 juta jiwa (Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Harry 

Heriawan). 

1.2.2     Kondisi Remaja Surakarta. 

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2005 adalah 552.542 jiwa 

terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita. Sex ratio-nya 96,06 yang 

berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 laki-laki. Angka ketergantungan 

penduduk sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2005 jika dibanding dengan 

jumlah penduduk tahun 2000 hasil sensus yang sebesar 488.834 jiwa, berarti 

dalam 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Meningkatnya 

jumlah penduduk ini disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1 
Data Penduduk 

Menurut Kelompok Umur 2004 
 

PENDUDUK USIA KERJA KELOMPOK 
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

0 – 4 14.839 15.884 30.723 
5 -9 19.228 17.974 37.202 

10 – 14 19.437 18.810 38.247 
15 – 19 24.871 25.498 50.369 
20 – 24 29.887 27.379 57.266 
25 – 29 22.990 23.199 46.189 
30 – 34 19.019 15.675 34.694 
35 – 39 16.511 19.855 36.366 
40 – 44 21.109 23.199 44.308 
45 – 49 15.257 17.138 32.395 
50 – 54 13.585 14.839 28.424 
55 – 59 9.196 9.196 18.392 
60 – 64 5.643 7.524 13.167 

65 + 15.675 21.736 37.411 
TOTAL 247.247 257.906 505.153 

                        Sumber:www.surakarta.go.id 2006 

http://www.surakarta.go.id
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Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa penduduk kategori anak yaitu 

umur 0-14 tahun yaitu 106.172 jiwa, kemudian penduduk kategori remaja yaitu 

berusia 15-24 tahun sekitar 107.635 jiwa. Penduduk Kategori dewasa yaitu 

berusia 25-49 tahun yaitu sekitar 193.952 jiwa. Kemudian penduduk kategori 

tua yaitu penduduk berusia 50 tahun keatas yaitu sekitar 97.394 jiwa. 
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Gambar 1.1: Data menurut kelompok umur 2004 

(sumber: www.surakarta.go.id) 
 
 

Tabel 2 
Data Penduduk Usia Kerja 

Menurut Kegiatannya Tahun  2004 
 

JENIS KELAMIN 
JENIS KEGIATAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

Bekerja 132.715 92.796 225.511 
Pengangguran 13.585 12.749 26.334 
ANGKATAN 
KERJA 

146.300 105.545 251.845 

     
Sekolah 30.305 26.961 57.266 
Mengurus 
Rumah Tangga 

5.225 64.372 69.597 

Lainnya 11.913 8.360 20.273 
BUKAN 
ANGKATAN 
KERJA 

47.443 99.693 147.136 

     
USIA KERJA 193.743 205.238 398.981 
     

TOTAL 247.247 257.906 505.153 
                            Sumber: www.surakarta.go.id 2006 

 

http://www.surakarta.go.id)
http://www.surakarta.go.id
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Untuk kota Surakarta, saat ini angka pengangguran berdasarkan data dari 

Biro Pusat Statistik (BPS) Surakarta tahun 2004 menyebutkan, dari 411.416 usia 

produktif yang tercatat di Surakarta, hanya 249.570 orang yang dikategorikan 

sebagai angkatan kerja. Sisanya, yakni 161.846 orang atau 40% bukan angkatan 

kerja.      

Dari data terakhir, jumlah pengangguran di kota Surakarta hingga 2005 ini 

tercatat sebanyak 26 ribu orang. 
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Gambar 1.2: Data Penduduk Usia Kerja 
Menurut Kegiatannya Tahun  2004 

(sumber: www.surakarta.go.id) 
 
 

Untuk kota Surakarta, saat ini angka pengangguran berdasarkan data dari 

Biro Pusat Statistik (BPS) Surakarta tahun 2004 menyebutkan, dari 411.416 usia 

produktif yang tercatat di Solo, hanya 249.570 orang yang dikategorikan sebagai 

angkatan kerja. Sisanya, yakni 161.846 orang atau 40% bukan angkatan kerja. 

Dari data terakhir, jumlah pengangguran di kota Solo hingga 2005 ini tercatat 

sebanyak 26 ribu orang. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi 

Pemerintahan Kota Surakarta. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.surakarta.go.id
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Tabel 3 
Data Pencari Kerja  

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
Disnaker Kota Surakarta 

Bualan Juli  2006 
 

Jenis Kelamin No. Tingkat 
Pendidikan L P 

Jumlah 

1. SD - - - 
2. SLTP 1 6 7 
3. SLTA 211 169 380 
4. DI DII 1 4 5 
5. DIII 19 18 37 
6. SI 32 42 74 
7. S2 - - - 

Jumlah 264 239 503 
                                 Sumber:www.surakarta.go.id 2006 
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Gambar 1.3: Data Pencari Kerja  

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
Disnaker Kota Surakarta 

Bulan Juli  2006 
(sumber: www.surakarta.go.id) 

 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencari kerja terbanyak adalah remaja 

tamatan SLTA yaitu sekitar 380 orang. Ini menunjukan bahwa Potensi 

pengangguran di Kota Surakarta adalah para remaja lulusan Sekolah lanjutan 

Tingkat Atas. 

 

Dari data diatas memang masalah yang dihadapi oleh para remaja Surakarta 

adalah masalah pekerjaan, pendidikan, dan masalah ekonomi. Banyak dari para 

remaja ini menganggur setelah mereka lulus SLTA. Hal ini menyebabkan 

mereka berusaha mencari pekerjaan dengan menggunakan Ijazah SLTA mereka. 

http://www.surakarta.go.id
http://www.surakarta.go.id)
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Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan kemampuan, bakat, dan kekreatifitasan mereka. 

1.3.  GAGASAN AWAL 

Dalam pembuatan  sebuah bangunan hendaknya menentukan jenis, fungsi 

bangunan, dan gaya arsitektural bangunan. Perancangan bangunan gelangang remaja 

Surakarta menggunakan pendekatan arsitektural kontemporer. Dalam pendekatan 

dengan menggunakan gaya ini, gelanggang remaja di desain dengan fasade sesuai 

dengan konsep perancangan arsitektur kontemporer. Penciptaan ruang-ruang yang 

kreatif dalam upaya membuat pemakai menjadi imajinatif dan kreatif. 

 

Gambar 1.4:Contoh fasade bangunan kontemporer  
(Sumber: www.indiasite.com) 

 

 

Gambar 1.5: Contoh ruang yang bersih dan tampak modern 
(Sumber:www.carmalaga.com/spain-architecture/alcobendas-civic-centre.htm) 

 

http://www.indiasite.com
http://www.carmalaga.com/spain-architecture/alcobendas-civic-centre.htm)
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Gambar 1.6: Contoh ruang tampak kreatif 
(Sumber: www.google.com) 

 
 

 Pada awal tahun 1970-an, Gubenur DKI Jakarta, Ali Sadikin membangun lima 

gelanggang remaja di lima kota di Jakarta, yaitu di pusat, selatan, utara, barat, dan 

timur. Pembangunan gelanggang remaja ini untuk mewadahi anak- anak muda, 

terutama usia 12-30 tahun yang ingin mengasah kemampuan, bakat, dan keterampilan 

di luar pendidikan formal di sekolah. Gelanggang remaja juga ditujukan bagi anak-

anak putus sekolah sehingga memiliki bekal keterampilan. Pada tahun 1970-aa  selain 

olahraga dan kesenian, para remaja dapat berlatih menjahit, perbengkelan, dan bahasa 

Inggris.  

          

Gambar 1.7: Ruang kegiatan workshop     Gambar 1.8: Ruang kegiatan workshop 
(Sumber: www.google.com )                      (Sumber: www.google.com) 

 

 

http://www.google.com
http://www.google.com
http://www.google.com
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                   Gambar 1.9: Ruang perpustakaan          Gambar 1.10: Ruang laboratorium komputer  
                       (Sumber: iportal.oum.edu.my)                                 (Sumber: www.google.com) 
 
 

 
Gambar 1.11: Ruang komputer 

(Sumber:ppl.lib.in.us ) 
 

Sekarang meski tidak ada lagi jahit menjahit dan perbengkelan, latihan 

keterampilan ditambah dengan kursus komputer. Namun, tetap saja olahraga dan 

kesenian menjadi pilihan favorit para anak muda. Namun dengan seiring 

perkembangan jaman yang sangat pesat, peran-peran gelanggang remaja sekarang 

sudah semakin memudar. 

                 

                   Gambar 1.12: Ruang rapat                                Gambar 1.13: Ruang diskusi  
           (Sumber: www.durbanvillemc.com)                   (Sumber: www.google.com/discussroom) 

 
 
 

http://www.google.com
http://www.durbanvillemc.com
http://www.google.com/discussroom
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Gambar 1.14: Ruang kelas 
(Sumber: www.baylor.edu) 

 

     Kondisi remaja saat ini memerlukan penanganan secara dini dan perhatian yang 

besar. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, serta minimnya kesempatan 

memperoleh pekerjaan , menyebabkan para remaja di Indonesia gagal memperoleh 

kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas, kemampuannya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna dan tentunya dapat menghidupi dirinya sendiri atau 

keluarganya.Pemerintah harus mempunyai program dan harus menggunakan intitusi 

yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan remaja dan berkaitan langsung aktivitas 

remaja 

 Berdasarkan hal tersebut, gelanggang remaja merupakan wadah yang tepat untuk 

menindak lanjuti program penanganan pembinaan remaja harus diupayakan untuk 

tetap eksis dalam hal pembinaan para remaja dan pemuda saat ini..Gelanggang remaja 

bisa dijadikan sebagai wadah untuk menampung, menyalurkan dan mengekspresikan 

segala bentuk kemampuan  dan potensi yang dimiliki para remaja.  

Pembangunan dan pengaktifan gelanggang remaja perlu segera direalisasikan 

demi kemajuan dan miningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

indonesia. Didalam gelanggang remaja diharapkan adanya fasilitas yang dapat 

mewadahi semua kebutuhan para remaja walaupun sangat terbatas. Kemudian  

beberapa macam fasilitas yang belum tersedia yang dapat digunakan secara mandiri 

oleh para pemakainya yang telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya yaitu para remaja. 

Fasilitas kegiatan itu antara lain: 

 

http://www.baylor.edu
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• Kegiatan di bidang seni  

• Kegiatan di bidang media informasi 

• Kegiatan di bidang perfilman. 

• Kegiatan olah raga  

   

                      Gambar 1.15: Gedung bioskop                 Gambar 1.16: Studio animasi  
                   (Sumber: www.google.com/bioskop)             (Sumber: www.fullsail.com) 

   

Gambar 1.17: Studio animasi                         Gambar 1.18: Studio rekaman musik 
        (Sumber: www.google.com/animation studio)                Sumber: www.fullsail.com) 

   

     Gambar 1.19: Stasiun radio                                Gambar 1.20: Venue pertunjukan musik 
                (Sumber: www.msjc.edu)                                         (Sumber: www.outlawsbar.com) 

http://www.google.com/bioskop
http://www.fullsail.com
http://www.google.com/animation
http://www.fullsail.com
http://www.msjc.edu
http://www.outlawsbar.com
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Gambar 1.21: Kegiatan dalam stadion tertutup 
(Sumber: www.uci.ch) 

Dari beberapa fasilitas yang disediakan di gelanggang remaja ini akan 

memberikan beberapa manfaat untuk para remaja di Surakarta dan sekitarnya antara 

lain: 

• Sebagai wadah penyaluran aktivitas bagi para  remaja yang kehilangan  

kesempatan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 

• Sebagi fasilitas yang di peruntukan bagi para remaja untuk mengelola 

secara mandiri fasilitas yang di sediakan dan di harap kan akan mampu 

memperoleh penghasilan dari hobi yang mereka kembangkan di 

gelanggang remaja ini. 

Semua aktivitas dalam gelanggang  remaja ini nantinya akan dikelola sepenuhnya 

oleh para pemakai fasilitas secara mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Selain itu dengan adanya gelanggang remaja ini mampu mengurangi jumlah 

pengangguran di Kota Surakarta dan sekitarnya. 

1.4.  PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

Permasalahan dari gelanggang remaja di Surakarta antara lain :  

1. Bagaimana menciptakan gelanggang remaja yang mampu memperluas 

wawasan dan memacu semangat remaja untuk berkreasi dan berkegiatan 

dengan pendekatan arsitektur kontemporer. 

2. Penataan  lingkungan fisik agar dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan 

serasi dengan RUTRK Kota Surakarta. 

http://www.uci.ch)
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Dalam  merencanakan dan merancang gelanggang remaja ini pasti akan 

menghadapi berbagai persoalan,yaitu: 

1. Bagaimana menciptakan aspek kontemporer pada bangunan? 

2. Bagaimana membuat bentuk dan sistem struktur bangunan yang memicu 

kreativitas pemakainya? 

3. Bagaimana membuat lingkungan di dalam gedung dengan kenyaman 

sesuai dengan tingkat iklim tropis? 

4. Bagaimana mengolah site dari gelanggang remaja ini agar mampu 

mengoptimalkan fungsi lahan yang ada? 

1.5.  TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan. 

§ Membuat konsep perencanaan dan perancangan gelanggang remaja yang 

menekankan pada arsitektur kontemporer agar dapat memperluas wawasan 

dan memacu semagat remaja dalam berkreasi dan berkegiatan. 

§ Membuat suatau penataan  lingkungan fisik agar dapat menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan serasi dengan RUTRK Kota Surakarta. 

 

2. Sasaran. 

§ Menciptakan aspek kekinian pada bangunan. 

§ Membuat bentuk dan sistem struktur bangunan yang memicu kreativitas 

pemakainya 

§ membuat lingkungan di dalam gedung dengan kenyaman sesuai dengan 

tingkat iklim tropis di Surakarta. 

§ Penempatan tata ruang bangunan dengan mengoptimalkan lahan yang ada. 

1.6.  LINGKUP PEMBAHASAN 

Ditekankan pada pemecahan masalah dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur yang 

meliputi masalah tata ruang sehubungan denagan adanya beberapa fungsi, persyaratan 

umum dan khusus gelanggang remaja studi khusus untuk bahan perbandingan dalam 

menyusun konsep perancangan desain fisik dari gelanggang remaja ini. 
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1.7.  METODE PEMBAHASAN 

1.Tahap Perumusan masalah yaitu  

• Dengan mengidentifikasi masalah melalui studi literatur dan observasi 

berdasarkan kenyataan yang ada.. 

• Pengumpulan data merupakan awal pembahasan fisik dan non fisik  

• Cara pengumpulan data yaitu dengan pengamatan langsung ke lapangan, 

studi literatur dan banding. 

2. Analisis data 

• Mengidentifikasi masalah yang ada, mengelompokkan dan mengkaitkan 

antara masalah dalam tahapan, kemudian menganalisa masalah dan 

mengambil suatu kesimpulan yang dapat di tranformasikan dalam konsep 

perencanaan dan perancangan(metode diskriptif). 

3. Sintesa 

• Merupakan tahap penyusunan berdasarkan output dan analisa yang telah 

dilakukan dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa 

diskripsi konsep dan perancangan. 


