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Abstrak 

 

Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, merupakan 

suatu proses alami dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang 

harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. 

Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses pertumbuhan. 

Bagi remaja, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Namun pada 

usia ini remaja sering menimbulkan kekuatiran bagi para orangtua mereka. Sehingga 

diperlukan sikap arif dan orangtua untuk lebih memahami anak remajanya. 

Youth Center adalah wadah atau tempat bagi para remaja yang memberikan nilai positif, 

mereka dapat saling berinteraksi satu sama lainnya melalui olah raga dan sekaligus 

mengembangkan bakat untuk dapat lebih digali kembali guna mencapai taraf profesional 

Di kabupaten Wonogiri belum ada tempat atau fasilitas yang menjadi wadah bagi mereka, 

untuk menyalurkan bakat tersebut. Maka perlu diberikan sebuah tempat yang dapat 

mewadahi seluruh kegiatan mereka ke dalam suatu wilayah sehingga lebih terorganisir dan 

terarah. Maka Perlu dirancang sebuah “Youth Center” dimana remaja diwadahi untuk 

melakukan aktivitas, bersosialisasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kreatif yang 

teratur dan terarah sesuai dengan bakat dan minatnya serta dapat 

menghindarkan/memperkecil pengaruh-pengaruh negatif yang ada sebelumnya. 

Keyword: Remaja, Youth Center, Wonogiri 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

A.1. Pengertian 

Secara umum Youth Center di Wonogiri bisa diartikan sebagai sebuah bangunan di 

Wonogiri yang digunakan sebagai wadah atau tempat penyaluran bakat atau keterampilan 

seseorang untuk menuju  kepada suatu prestasi yang dapat memajukan remaja, karena pada 

saat itu adalah masa yang dimana remaja mempunyai keinginan besar untuk mau 

memperdalam bakat dan mengasahnya sehingga dapat menjadi prestasi yang cemerlang dan 

akan berguna untuk masa depan. 

Masa remaja adalah masa dimana seseorang mulai memikirkan tentang cita-cita, 

harapan, dan keinginan-keinginannya. Pada masa ini biasanya banyak terjadi konflik yang 

muncul ketika remaja mencoba untuk mengintegrasikan antara keinginan diri dan keinginan 

orang-orang di sekitarnya. 

 Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk menolong anak remajanya, supaya 

mereka tidak salah jalan. Tetapi pada saat yang sama orangtua mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang dialami remaja, baik secara fisik maupun psikis. 

Orangtua perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat agar dapat mengerti dan 

memahami masalah anak remaja. Jika tidak maka hal ini akan menyebabkan banyak 

kesalahpahaman di antara mereka. 

mailto:Evannuas@gmail.com


 Dari pengertian tersebut memberikan pengertian bahwa remaja adalah masa dimana 

seseorang dapat mengalami perubahan yang sangat besar, maka dari itu Youth Center adalah 

wadah atau tempat bagi para remaja yang memberikan nilai positif, mereka dapat saling 

berinteraksi satu sama lainnya melalui olah raga dan sekaligus mengembangkan bakat untuk 

dapat lebih digali kembali guna mencapai taraf profesional 

A.2. Permasalahan 

 Permasalahan dari gelanggang remaja di Wonogiri antara lain : 

a. Bagaimana menciptakan gelanggang remaja yang mampu memperluas 

wawasan dan memacu semangat remaja untuk berkreasi dan berkegiatan 

dengan pendekatan arsitektur hijau (green architecture). 

b. Penataan lingkungan fisik agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi 

dengan keadaan kondisi alam Kabupaten Wonogiri. 

 Dalam merencanakan dan merancang gelanggang remaja ini pasti akan 

menghadapi berbagai persoalan, yaitu: 

1) Bagaimana menciptakan aspek arsitektur hijau pada bangunan? 

2) Bagaimana membuatbentuk dan system struktur bangunan yang memicu 

kreatifitas pemakainya? 

3) Bagaimana membuat lingkungan di dalam gedung dengan kenyamanan 

sesuai dengan tingkat iklim tropis? 

4) Bagaimana mengolah site dari gelanggang remaja ini agar mampu 

mengoptimalkan fungsi lahan yang ada? 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

B. Tinjauan Remaja 

B.1. Pengertian Remaja 

Disebut adolescence, berasal dari bahasa latin yang berarti tumbuh baik secara fisik 

dan mental kearah kedewasaan. Usia remaja adalah tahap pengembagan dalam kehidupan 

manusia. Dimana dia bukan anak kecil lagi tetapi juga belum mencapai tahap dewasa. 

Usia 13 sampai 22 tahun adalah masa yang mencakup perkembangan adolescence 

dibagi menjadi 2: (Surachman, 2000) 

a. Masa remaja awal antara 13 - 17 tahun 

b. Masa remaja akhir antara 18 - 21 tahun Pembagian masa puberteit sebagai berikut: 

1).  Prae puberteit : laki-laki : 14-15 tahun 

Wanita : 13-14 tahun 

2).  Puberteit : laki-laki : 15-18 tahun 

Wanita : 14-18 tahun 

3).  Adolescence :      laki-laki : 19-21 tahun 

    Wanita : 18-21 tahun 

Kesimpulannya, jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir maka : remaja awal 

berada dalam rentan usia 13 tahun sampai 17-18 tahun, dan remaja akhir dalam rentangan 

usia 17/18 tahun sampai usia 21/22 tahun7. 

Dalam perancangan penggunaannya dan kegiatan yang diwadahi yaitu usia 17 - 21 

tahun (dilihat dari pendidikan, usia remaja berada dalam tahap SLTA sampai kira-kira 

semester empat di perguruan tinggi) tetapi tidak menutup kemungkinan penggunanya adalah 

remaja yang tidak bersekolah. Meskipun nantinya ada pelaku tambahan seperti otang dewasa, 

orangtua dan anak-anak. 

 



B.2. Ciri atau Karakteristik Remaja 

a. 13-15 tahun (Remaja awal) “Teenagers” ( usia belasan tahun ) 

1) Masih bersifat coba-coba dan melihat karakteristik dan prilaku  sosial 

lingkungan (awal adaptasi) 

2) Taraf usia awal belajar, seperti olahraga seperti basket dan volli  (fisik) dan 

cenderung memilih kegiatan yang bermain. 

3) Ketidaktabilan keadaan perasaan perasaan dan emosi 

b. 16-18 tahun (Remaja tengah) “Teenagers” 

1) Tingkat  sosialisasi  lebih  tinggi,  berwawasan  luas,  peningkatan 

 ketertarikan terhadap lawan jenis. 

2) Melakukan kegiatan fisik, olahraga yang lebih terarah. 

3) Mencoba hal yang baru dan mengikuti trend 

4) Daya saing tinggi antar individu / kelompok. 

5) Mencoba menekan minat yang lebih terarah, terkonsentrasi pada  kegiatan 

yang sedang populer. 

6) Antusiasme tinggi, idealis, hal sikap dan moral lebih menonjol. 

c. 19-21 tahun (Remaja Akhir) “Young men & Young women” 

1) Lanjutan dari periode sebelumnya namun lebih trarah dan fokus 

2) Keadaan perasaan dan emosi yang mulai stabil 

3) Mulai lebih menekankan pada individu, lebih dewasa menyikapi  segala hal, 

citra-diri dan sikap pandangan yang realistis. 

4) Kegiatan yang lebih spesifik, cenderung lebih disukai/ minat tinggi 

5) Mencari  kegiatan  yang  lebih  menuntuk  tanggung  jawab  dan 

 menghadapi masalah secara lebih matang. 

6) Tingkat mempelajari / mendalami lebih tinggi. 

 

GAMBARAN LOKASI 

C.1. Kabupaten Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri dengan Ibukotanya Kota Wonogiri, dengan luas 

wilayah ± 182.236,0236 ha. Secara geografis terletak pada posisi 7° 32’ - 8° 15’ 

Lintang Selatan dan 110°41’ – 111° 18’ Bujur Timur. 

Dan berabatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo 

di sebelah Timur. Dan Kabupten Wonosari disebelah barat, Kabupten Sukuharjo 

dan Kabupaten Karanganyar disebelah utara, kabupaten Pacitan  dan Samudera 

Indonesia disebelah selatan. Daya tarik wisata Kabupaten Wonogiri : sungai Wani, 

Goa Pitri Kencono, Pantai Sembukan, Air Terjun Giri Manik, Agro Wisata Alam 

Sari/Karamba, Taman Sendang Asri, Taman Ria Khayangan. 

Kabupaten Wonogiri, dengan luas wilayah 182.236,02 Ha secara geografis 

terletak pada garis lintang 7°32' sampai 8°15' dan garis bujur 110°41' sampai 

111°18'. Secara topografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 100-300 meter di atas 

permukaan air laut. Sedangkan sebagian lagi merupakan dataran tinggi yaitu 

berada pada 500 m atau lebih dari permukaan air laut. Wilayah ini meliputi 

Kecamatan Jatiroto dan Karangtengah.  

Fisiografi wilayah Kabupaten Wonogiri sebagian besar berupa perbukitan 

bergelombang. Sedangkan fisiografi dataran sangat terbatas hanya di beberapa 

tempat terutama pada bentuk lahan aluvial.. Batas-batas wilayah Kabupaten 

Wonogiri adalah : 

a. Sebelah Selatan : Kab. Pacitan ( Jawa Timur ) dan Samudra Indonesia  



b. Sebelah Utara  : Kab. Sukoharjo dan Kab. Karanganyar.  

c. Sebelah Timur  : Kab. Karanganyar dan Kab. Ponorogo ( Jawa Timur )  

d. Sebelah Barat  : Daerah Istimewa Yogyakarta. 

C.2. Kondisi Non Fisik Kabupaten Wonogiri 

1. Kependudukan 

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonogiri 
Jumlah pertumbuhan penduduk Kab. Wonogiri 

Tahun Laki-laki Perempuan 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

2007 466.783 513.349 980.132 

2008 471.034 511.696 982.730 

2009 486.699 498.325 985.024 

2010 452.386 476.518 928.904 

2011 454.451 475.419 929.870 

2012 456.473 482.466 938.939 
(Sumber: Wonogiri dalam angka) 

 

ANALISA DAN KONSEP 

D.1. Kondisi Eksisiting Site 

Site berada di Jl. Wonogiri, merupakan lahan yang sebagian berdiri gelanggang olah raga 

giri mandala, batas-batas site yaitu : 

Utara : Permukiman penduduk. 

Selatan : Permukiman penduduk. 

Timur : Permukiman penduduk. 

Barat : Tanah kosong. 

 

Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai kondisi site, 

a. Site ada di sebelah Jl Wonogiri merupakan jalan arteri sekunder 

b. Topografi relatif datar 

c. Koefisien Dasar Bangunan  = 40%-60% 

d. Koefisien garis sempadan bangunan = 15-25m 

e. Luas site     = 40.000 m
2
 

f. Luas total kebutuhan ruang   = 21.852 m
2
 

 

 
Gambar 4.1. Lokasi Site 

Sumber: www.googleearth.com 
 

http://www.googleearth.com/


 

D.2. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Tujuan dari analisa pencapaian ini adalah untuk menentukan letak pintu masuk 

utama (Main Entrance) dan untuk pintu kegiatan service (Side Entrance), dasar 

pertimbanganya adalah : 

Kriteria :  

a. Main Entrance (ME) 

1. Mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dan 

mudah di kenali dari jalur utama 

2. Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu lintas, potensi jalan dan 

kegiatan disekitar lingkungan 

3. Jauh dari titik kemacetan dan menghadap langsung ke jalur utama 

b. Side Entrance (SE) 

1. Tidak menggangu main entrance (ME) 

2. Letak side entrance tidak diharuskan melalui jalur utama karena berfungsi 

sebagai sirkulasi servis dan karyawan 

 
 Gambar  4.3 Analisa Jalan 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

Konsep : 

a. Memberi respon dari lalu lintas Jl. Wonogiri, ME dan SE terpisah untuk 

memudahkan dalam akses masuk  maupun keluar site 

b. ME diletakkan berjauhan dari SE  

c. Memaksimalkan site yang terdapat di Jl. wonogiri dengan tujuan menghindari 

cross antara pengendara yang akan masuk dan keluar 

 
Gambar  4.4 Konsep Letak SE Dan ME 

Sumber : Analisa penulis, 2014 
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D.3. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 

Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan orientasi bangunan supaya 

menghasilkan nilai visual yang maksimal, sehingga dapat menjadikan bangunan 

yang mempunyai cirri dan khas sehingga membuat penggunjung menjadi tertarik 

untuk mengamatinya. 

Kriteria : 

a. Orientasi dimaksudkan sebagai penunjuk dari kegiatan yang ada didalamnya 

b. Memanfaatan kondisi alam dengan maksimal 

c. Letak SE, ME 

Analisa : 

Berdasarkan letak site terhadap lingkungan sekitar, kemungkinan orientasi 

bangunan di arahkan ke Jl. Wonogiri dan jalan lingkungan. 

 

Gambar  4.5 Analisa Arah Orientasi Bangunan 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

Konsep : 

a. Secara garis besar, orientasi bangunan di arahkan  Jl. Wonogiri dan jalan 

lingkungan. 

b. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yaitu dengan menghadapkan 

bangunan ke arah timur dan utara untuk menghindari intensitas sinar matahari 

yang berlebihan dari arah barat pada siang hari. 

D.4. Analisa dan Konsep View 

Tujuan dari analisa view adalah untuk mendapatkan arah pandangan yang 

optimal, baik dari dalam ke luar site area atau pun sebaliknya sehingga menjadikan 

point of interest. 

 

Kriteria : 

a. View dari luar site area 

b. View dari dalam site area 

c. Situasi lingkungan di sekitar 

Analisa :  

a. View dari luar site kemungkinan berasal dari Jl. Wonogiri dan jalan lingkungan. 

b. View dari dalam site berpotensi ke arah Jl. Wonogiri dan jalan lingkungan 

sekitar. 
View to dan 

site kurang 

baik 

Arah orientasi 
bangunan 

Arah orientasi 

bangunan 



 
Gambar  4.6 Analisa View To Dan From Site 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

Konsep : 

a. View di arahkan keluar bangunan agar dapat merespon tuntutan dari analisa 

konsep yaitu ke arah jalan utama sehingga diharapkan nilai ekspos bangunan 

dapat lebih menonjol yang pada akhirnya dapat menjadi daya tarik pengunjung. 

b. Pada bagian samping dan belakang site diberi pagar pembatas atara site 

bangunan  dan site penduduk. 

 
Gambar  4.7 Analisa Arah Bangunan 

Sumber : Analisa penulis, 2014 
 

D.5. Analisa dan Konsep Kebisingan (Noise) 

Tujuan dari analisa kebisingan ini adalah untuk mereduksi tingkat 

kebisingan yang berasal dari luar site dengan tujuan mendapatkan kenyamanan di 

dalam bangunan, dasar pertimbanganya adalah : 

Kriteria 

A. Kenyamanan pengunjung 

B. Intergritas terhadap konsep view 

View to dan 

from site baik View to dan 

from site buruk 

View to dan 

From site 
kurang baik 

View from site 
mengarah pada 

jalan utama 



C. Sumber bunyi berasal dari luar site area 

Analisa : 

A. Sumber kebisingan berasal dari Jl. Wonogiri dan jalan lingkungan sekitar 

 
Gambar  4.8 Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

Konsep :  

a. Penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang berdaun lebat, berfungsi 

mereduksi bangunan. 

b. Masalah kebisingan juga dapat diatasi dengan sistem penzoningan, fasilitas 

yang tidak membutuhkan keterangan yang serta fasilitas penunjang diletakkan 

berdekatan dengan zona bising sehingga dapat befungsi sebagai batasan 

terhadap fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi. 
 

 

Gambar  4.9 Konsep Respon Untuk Kebisingan 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

D.6. Analisa dan Konsep Iklim 

Tujuan dari analisa klimatologi adalah bagaimana memanfaatkan potensi 

alam (iklim) guna menunjang kenyamanan aktifitas di dalam banguan, dasar 

pertimbanganya adalah : 

Kriteria : 

A. Memanfaatkan kondisi iklim 

B. Arah angin 

C. Memanfaatkan keadaan alam sekitar 
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Analisa : 

 
Gambar  4.10 Konsep Respon Untuk cahaya matahari 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

Konsep : 

a. Penggunaan shading sebagai pereduksi sinar matahari yang masuk ke dalam 

bangunan 

b. Penggunaan over hang pada bangunan dengan tujuan mengurangi tampias air 

hujan, selokan berfungsi mengalirkan air hujan ke riol kota. 

c. Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan 

mengurangi beban angin pada bangunan dan juga sebagai upaya memberikan 

kenyamanan. 

d. Menggunakan cross ventilation untuk mendistribusikan udara yang bersih ke 

dalam ruangan. 

D.7. Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Tujuan dari analisa zonifikasi adalah untuk menata urutan tata ruang yang 

sesuai tingkat privasinya, dasar pertimbanganya adalah : 

Kriteria : 

A. Karakter kegiatan yang beraneka ragam 

B. Kebutuhan kenyamanan dalam kegiatan 

C. Tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar tapak 

Analisa : 

a. Site terletak di jalan raya merupakan jalan penghubung antar kota 

b. Aktifitas sekitar site sedang karena merupakan daerah permukiman, 

perdaganagn dan pelayanan jasa. 

Konsep : 

a. Pemisahan atara zona publik, semi publik, privat kedalam bentuk penzoningan 

vertikal dan horisontal 

b. Zona bising digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan ketenangan minimal, 

sehingga zona ini berada dekat pada suber kebisingan yang disebabkan dari lalu 

lintas. 

c. Zona tenang digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan ketenangan cukup 

baik. 

d. Zona sangat tenang digunakan untuk aktifitas yang membutuhkan ketenangan 

yang baik sehingga berada jauh pada sumber bising. 
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Gambar  4.11 Analisa Zoning 

Sumber : Analisa penulis, 2014 

 
 

 

 

D.8. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Tujuan dari analisa sirkulasi ini adalah untuk memperoleh pola sirkulasi 

internal yang nyaman dan tidak membingngkan bagi pengguna serta tidak terjadi 

crossing antar jalur sirkulasi pengunjung, dasar pertimbanganya adalah : 

Kriteria : 

A. Kelancaran, kenamanan, dan keamanan 

B. Pemisahan jalur sirkulasi 

C. Zonifikasi 

Analisa : 

a. Sirkulasi pengunjung berupa pedestrian, jalur kendaraan, dan drop off 

b. Area parkir tidak menganggu sirkulasi 

c. Pemisahan sirkulasi antara penjalan kaki dan kendaraan bermotor 

 

 

Gambar  4.12 Analisa View to site 

Sumber : Analisa penulis, 2014 
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