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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

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

Remaja : peralihan dari masa kanak-kanak menuju kehidupan dewasa” 

(Gunarso ,1981). 

Center  :  Pusat  

Pusat :Tempat yang dianggap penting/pumpunan dari berbagai    

kedudukan/kegiatan sesuai dengan golongannya. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1998). 

Sragen  :  Nama sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah,  Indonesia. 

Arsitektur : Seni Ilmu yang mempelajari tentang merancang serta membuat 

 konstruksi bangunan.  

High tech : Sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara pada ide gerakan 

arsitektur modern (Colin Davies, 1998). 

  

 Secara umum Youth Center di Sragen Dengan Penekanan Arsitektur 

High tech bisa diartikan sebagai sebuah bangunan High tech di Sragen yang 

digunakan sebagai wadah atau tempat penyaluran bakat atau keterampilan 

seseorang untuk menuju  kepada suatu prestasi yang dapat memajukan remaja 

berusia 12 sampai dengan 21 tahun, 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 sangat peka terhadap pengetahuan baru, mereka 

selalu mencari-cari dengan keingintahuan yang sangat tinggi, diluar pendidikan 

formal para remaja sangat mempunyai waktu yang cukup luang, maka dari itu tak 

jarang jika para remaja setelah selesai bersekolah mereka bermain dengan kondisi 

masih memakai seragam sekolah, dari sudut pandang ini dapat menjadi penilaian 

bahwa remaja sangat membutuhkan kegiatan untuk mengisi perkembangannya 

dengan lebih baik dan positif. 
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kondisi Remaja dan Budaya Indonesia Saat ini 

A. Remaja Indonesia 

 
Gambar 1.1: Remaja 

(Sumber: pujimulyani.blogspot.com ) 
 

 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. Orangtua perlu 

menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan 

perbedaan usia dan pandangan diantara keduanya 

(http://www.buddhistonline.com/dhammadesana/desana5.shtml ). 

 Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja di Indonesia tidak terlepas dari 

bermacam pengaruh, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah dan 
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teman-teman sebaya serta aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Masa remaja yang identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, 

membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Bila 

aktivitas-aktivitas yang dijalani di sekolah (pada umumnya masa remaja lebih 

banyak menghabiskan waktunya di sekolah) tidak memadai untuk memenuhi 

tuntutan gejolak energinya, maka remaja seringkali meluapkan kelebihan 

energinya ke arah yang tidak positif, misalnya tawuran ( jurnal provitae 

no.2/2005). 

Untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri 

dan orang lain, remaja di Indonesia hendaknya memahami dan memiliki apa yang 

disebut kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini ditunjukkan melalui 

kemampuan remaja untuk memberi kesan yang baik tentang dirinya, mampu 

mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, berusaha menyetarakan diri 

dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan dan mampu mengungkapkan 

reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada sehingga interaksi dengan 

orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif ( jurnal provitae no.2/2005). 

 Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun 

masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Mereka 

sedang berada dalam proses mencari pola hidup yang paling sesuai. Hal ini sering 

dilakukan melalui metode coba-coba sehingga kadang kegiatan yang dilakukan 

remaja menimbulkan kekuatiran tidak menyenangkan bagi lingkungan dan 

orangtuanya. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan 

inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja 

(http://ajicahyopratita.blogspot.com/2013/01/kenakalan-remaja.html). 

 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 (Brightbill, 2001). 

 Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk menolong anak 

remajanya, supaya mereka tidak salah jalan. Tetapi pada saat yang sama orangtua 
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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 kesalah pahaman di antara 

mereka ( http://books.google.co.id/books?id ). 

 “Menanamkan waktu luang tersebut sebagai suatu tantangan karena waktu 

tadi merupakan waktu untuk bebas bagi seseorang” ( Brightbill, 2001). 

 

B. Budaya Indonesia  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan 

memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita 

sebut kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia 

merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

budaya. 

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa kebudayaan daerah merupakan faktor 

utama berdirinya kebudayaan yang lebih global, yang biasa kita sebut dengan 

kebudayaan nasional. Maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan daerah 

akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional, begitu pula sebaliknya 

kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah, akan sangat 

berpengaruh pula terhadap kebudayaan daerah / kebudayaan lokal. 

Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat benilai karena selain 

merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang dari kepribadian 

suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas 

suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan 

kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan 

yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa (adityorahmat 

,2012:05). 

 Dari beberapa sumber di atas memberikan pengertian bahwa remaja adalah 

masa dimana seseorang dapat mengalami perubahan yang sangat besar dan seni 

kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional, begitu 

pula sebaliknya kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah, 



 
 

5 | P a g e  
 

akan sangat berpengaruh positif terhadap kebudayaan daerah / kebudayaan local,  

maka dari itu Youth Center adalah wadah atau tempat bagi para remaja yang 

memberikan nilai positif dalam olahraga dan seni budaya, mereka dapat saling 

berinteraksi satu sama lainnya melalui olah raga, seni budaya dan fun game 

sekaligus mengembangkan bakat untuk dapat lebih digali kembali guna mencapai 

taraf profesional. 

 

1.2.2 Remaja di Sragen 

 Remaja di Sragen 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, di luar 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 dan lain sebagainya. Selain itu kegiatan lainya dibidang 

kreatifitas dan seni yaitu seni peran (theatre), tari tradisional dan modern, dan 

musik, terdapat juga kegiatan fun game seperti billiard, Paint ball, dan game 

center.  Semua remaja butuh tempat untuk menggunakan waktu luang mereka 

dengan baik, khususnya para remaja di Kabupaten Sragen.  

Artinya remaja diharapkan memiliki keterampilan, ketekunan dan sikap 

yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan (hobi) yang menguntungkan 

baginya. Dengan kata lain mereka membutuhkan adanya hobi yang positif dalam 

rangka mengisi waktu luang mereka. 

 

1.2.3 Seni Budaya di Sragen 

Kabupaten Sragen, Kota Budaya, Wisata yang Asri ini dikenal dengan 

sebutan “Bumi Sukowati”, nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan 

(Kasunanan) Surakarta (http://www.vitbi.com/2013/12/23/kabupaten-sragen-kota-

budaya-wisata-asri.html ). 

Meskipun Sragen ini termasuk kota yang kecil, namun kota ini dipenuhi 

bermacam-macam budaya yang ada, mulai dari budaya kesenian, serta makanan 
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khas dari sragen. Walaupun kabupaten Sragen adalah kota kecil namun 

mempunyai berbagai macam kebudayaan menarik minat wisatawan. 

 

Berikut beberapa seni budaya yang terdapat di kabupaten Sragen : 

a. Seni Tayub : Kesenian Tayub memang sudah tidak asing, terlebih lagi 

warga di daerah sragen dan sekitarnya. Pertunjukkan tayub ini baru 

digunakan warga untuk memeriahkan acara sunatan atau pernikahan. 

Tayub pada mulanya merupakan ungkapan kegembiraan untuk 

menyambut kedatangan tamu dan merupakan bagian dari pesta rakyat. 

b. Museum Sangiran : Museum Sangiran merupakan tempat untuk 

melakukan perjalanan kembali ke masa pra sejarah. Banyak hal yang 

bisa dipelajari di situs ini, antara lain tentang kehidupan di masa lalu 

dan tentang misteri evolusi makhluk hidup yang sangat menarik untuk 

diungkap. 

c. Batik Kliwonan : Sragen memiliki batik yang menjadi kesenian dikota 

ini. Pusat Batik tersebut yaitu desa Kliwonan dan desa pilang 

kecamatan Masaran, dengan datang ke desa Wisata batik Kliwonan 

berarti anda telah mendatangi langsung pengrajin batik yang 

sesungguhnya.  

 

1.2.4 Gagasan Awal 

 Dalam membuat sebuah bangunan hendaknya menentukan jenis, fungsi 

bangunan, dan gaya arsitektural bangunan. Dengan ini perancangan bangunan 

Youth Center di Sragen menggunakan pendekatan arsitektur High tech Building 

sehingga tampilan bangunan akan lebih menarik perhatian para remaja di Sragen. 

Dalam pendekatan ini, Youth Center di desain dengan fasade sesuai konsep 

perancangan arsitektur High tech Building. Penciptaan ruang-ruang yang kreatif 

dalam upaya membuat pemakai menjadi nyaman, aman, imajinatif dan kreatif.   

Contoh-contoh fasade bangunan High tech Building: 
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Gambar 1.2: Contoh fasade bangunan High tech Building 

(Sumber:. http://1.bp.blogspot.com/- jpg) 
 

 
Gambar 1.3: Contoh fasade bangunan High  tech Building 

(Sumber:http://www.e-architect.co.uk/yongin_youth_retreat_center_k250909_5.jpg) 
 

 
Gambar 1.4: Contoh interior 

(Sumber: www.panarabiaenquirer.com) 
 



 
 

8 | P a g e  

 
Gambar 1.5: Contoh interior 

(Sumber: www.inhabitat.com) 
 

Melihat dalam lingkup Negara di Indonesia pada awal tahun 1970-an, 

Gubernur 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 12-21 

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-an selain 

olah raga dan kesenian, para remaja dapat berlatih menjahit, perbengkelan, dan 

bahasa inggris ( thesis.binus.ac.id/Asli/2007/youthcenter/alisadikin ). 

 

Gambar 1.6: Ruang laboraturium computer dan perpustakaan 
(Sumber: www.google.com) 
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Gambar 1.7: Ruang Diskusi 
(Sumber: www.google.com) 

 
 Sekarang meski tidak ada lagi jahit menjahit dan perbengkelan, latihan 

keterampilan ditambah dengan kursus computer. Namun tetap saja olah raga dan 

kesenian dan fun game menjadi pilihan favorit para anak muda. Namun dengan 

seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, peran-peran gelanggang remaja 

sekarang sudah mulai memudar. Kondisi remaja saat ini memerlukan penanganan 

secara dini dan perhatian yang besar. Meningkatnya angka seseorang yang 

mencari kerja atau 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 institusi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan remaja dan 

berkaitan langsung dengan aktifitas remaja. 

(thesis.binus.ac.id/Asli/2007/youthcenter/alisadikin). 

Berdasarkan hal tersebut, Youth Center merupakan wadah yang tepat 

untuk menindaklanjuti program penanganan pembinaan remaja harus diupayakan 

untuk tetap berjalan dalam hal pembinaan para remaja dan pemuda saat ini. Youth 

Center biasa dijadikan sebagai wadah untuk menampung, menyalurkan dan 

mengekspresikan segala bentuk kemampuan dan potensi yang dimiliki para 

remaja. 
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Pembangunan dan pengaktifan Youth Center perlu segera direalisasikan 

demi kemajuan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

Indonesia. Di dalam Youth Center diharap 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 dimiliki oleh para remaja. Fasilitas 

kegiatan itu antara lain: 

 Kegiatan olah raga 

 Kegiatan di bidang perfilman 

 Kegiatan di bidang seni budaya 

 Kegiatan di bidang media informasi,dan 

 Fun game 

 
Gambar 1.8: Stand pertunjukan musik 

(Sumber: www.kirkegaard.com) 
 

 
Gambar 1.9: Studio rekaman musik 
(Sumber: www.distorsiaudio.com) 
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Gambar 1.10: Studio animasi 
(Sumber: www.mymax3.net) 

 

 
Gambar 1.11: Billiard Center 

(Sumber: www.bowlluckystrikecom) 
 
 

 
Gambar 1.12: Paint Ball 
(Sumber: m.ancol.com) 
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Gambar 1.13: Game Center 

(Sumber: blog.us.playstation.com ) 
 

 
Dari beberapa fasilitas yang disediakan di Youth Center ini akan 

memberikan beberapa manfaat untuk para remaja di Sragen dan sekitarnya antara 

lain: 

 Sebagai wadah penyaluran aktivitas bagi para remaja yang kehilangan 

kesempatan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 

 Sebagai fasilitas yang di peruntukan bagi para remaja untuk mengelola 

secara mandiri fasilitas yang disediakan dan diharapkan akan mampu 

memperoleh penghasilan dari hobi yang mereka kembangkan di Youth 

Center ini. 

 

Mulai berkembangnya pergaulan, pola pikir, minat, bakat, dan kreasi 

remaja Sragen seiring perkembangan jaman. 

Perekembangan kegiatan remaja di Sragen tidak diimbangi dengan 

fasilitas yang layak. Hal ini terlihat bahwa belum ada tempat khusus bagi remaja 

Sragen yang bisa menampung kegiatan olahraga, maka dari itu perencanaan Youth 

Center di Sragen akan mewadahi aktifitas-aktifitas sebagai berikut: 

1. Olahraga 

2. Rekreasi 

3. perkembangan bakat dan seni, selain itu menjadi sarana yang memberikan 

pendidikan dan hiburan yang digemari oleh remaja, dan 

4. Fun game 
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Fasilitas yang ada sekarang terbuka untuk umum dan terpisah/ tidak dalam 

satu tempat terpadu, dan keberadaannya masih kurang memadai dalam 

menyediakan sarana prasarana untuk menampung kegiatan remaja, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Fasilitas olahraga : 

a. GOR ( Gedung Olahraga ) 

b. Lapangan futsal 

c. Kolam renang 

d. Lapangan tenis 

2. Fasilitas seni budaya : 

e. Sanggar tari 

f. Batik kliwonan 

g. Museum sangiran 

Gambar 1.14: Pemetaan fasilitas olahraga dan seni budaya  
(Sumber: Perda Kabupaten Sragen nomor 11 tahun 2011-2031) 
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1.3 Permasalahan 

 Permasalahan dari Youth Center di Sragen antara lain : 

Bagaimana menciptakan Youth center yang mampu memperluas wawasan dan 

memacu semangat remaja untuk berkreasi di dalam permainan dengan pendekatan 

arsitektur High tech Building. 

 Dalam merencanakan dan merancang Youth center ini pasti akan 

menghadapi berbagai persoalan, yaitu: 

1) Bagaimana merancang aspek arsitektur High tech Building dan 

system struktur pada bangunan? 

2) Bagaimana membuat lingkungan di dalam gedung dengan 

kenyamanan sesuai dengan tingkat iklim tropis? 

3) Bagaimana mengolah lokasi dari Youth center ini agar mampu 

mengoptimalkan fungsi lahan yang ada? 
 

1.4 Tujuan dan Sasaran 
1.4.1 Tujuan : 

a. Membuat konsep perencanaan dan perancangan Youth center yang 

menekankan pada High tech Building agar dapat memperluas 

wawasan dan memacu semangat remaja dalam berkreasi dalam 

permainan. 

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, dan 

mengoptimalkan fungsi site yang ada didalamnya.  

 

1.4.2 Sasaran 

 Mendapatkan suatu wadah Youth Center yang dikhususkan bagi remaja, 

pembahasannya diarahkan pada jenis kegiatan yang perlu diwadahi, macam dan 

bentuk pola ruang, jumlah dan besaran ruang untuk kegiatan remaja yang 

diwujudkan dalam bentuk organisasi ruang, dalam konsep perencanaan dan 

perancangan yang secara fungsional dan arsitektural. 
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1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1 Batasan 

Youth Center di Sragen merupakan bangunan fasilitas sosial untuk 

kegiatan pembinaan, yaitu untuk menampung, pembinaan, yaitu 

remaja yang mempunyai bakat dan kemudian ingin memaksimalkan 

potensi yang dimiliki para remaja di Kabupaten Sragen. 

 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan ditekankan pada ilmu arsitektur yang berkaitan dengan 

masalah perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Center di Sragen sebagai wadah edukatif, rekreatif dan interaktif, 

sedang disiplin ilmu lain di luar ilmu arsitektur digunakan sebagai 

bahan pendukung. 

b. Kajian perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Center dalam skala Kabupaten Sragen, yang mengarah pada desain 

tampilan bangunan menggunakan konsep High tech Building pada 

bentuk fisiknya 

c. Pembahasan mengenai wilayah yang akan dipakai sebagai site 

berdirinya Youth Center di Sragen.  

1.6 Metode Pengumpulan Data dan Pembahasan 

 Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan desain yaitu: 

a. Kajian Teoritis 

Studi literatur, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang digunakan 

untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang 

mempunyai dasar. 

b. Data 

Data didapat dari : 

 Studi literatur  

Data-data dari sumber yang mengemukakan pemecahan 

permasalahan yang memiliki dasar jumlah dan prosentase. 
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Menyajikan data dan informasi berbagai literatur tentang Youth 

Center lainnya yang mempunyai kesamaan fungsi, untuk 

mengetahui persyaratan umum dan khusus sebagai aturan 

pembahasan. 
 Survey lapangan  

Dengan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek maupun 

lokasi yang berkaitan dengan Youth Center yang ada sebagai 

perbandingan bagi perancangan. 
c. Analisa 

Dengan cara menganalisa data-data yang diperlukan untuk kemudian 

digunakan sebagai suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam 

mendesain berdasarkan standar yang ada. 

d. Sintesis dan perumusan konsep 

Hasil analisis dan data diolah dengan kriteria yang telah ditetapkan 

kemudian diintegrasikan dengan persyaratan/ketentuan perencanaan 

dan perancangan yang siap ditransformasikan ke dalam bentuk fisik 

bangunan yang dikehendaki kemudian hasil analisis disusun dalam 

konsep, yang hasilnya merupakan bahan dan dasar dalam perancangan  

Youth Center. 

1.7 Sistematika Pembahasan 
  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama mengungkap tentang latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran menekankan pada issue tentang 

YOUTH CENTER DI SRAGEN DENGAN PENDEKATAN 

ARSITEKTUR HIGH TECH, 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 
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berupa tinjauan tentang Youth Center dan tinjauan tentang konsep 

Arsitektur High tech. 

     BAB III GAMBARAN LOKASI 

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

aspek-aspek terkait lainnya.  

BAB IV  ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisi gagasan perencanaan dan pendekatan analisis sebagai 

dasar konsep perancangan. 


