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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang judul “Rumah Karya Klaten 

Sebagai Pusat Kegiatan Kreatif Komunitas Pemuda Klaten”, perlu diketahui tentang: 

Rumah : Rumah adalah struktur fisik berupa bangunan yang juga 

merupakan simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi 

penghuninya atau dengan kata lain sebagai pengejawantahan jati 

diri, rumah sebagai wadah keakraban dimana rasa kebersamaan, 

rasa memiliki, kasih, kehangatan dan rasa aman tercipta 

didalamnya, rumah sebagai tempat menyepi, yaitu sebagai tempat 

untuk melepaskan diri dari dunia luar, tekanan dan tegangan, rumah 

sebagai tempat untuk kembali dan menumbuhkan rasa 

kesinambungan dalam untaian proses menuju masa depan, rumah 

sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari dan juga sebagai pusat 

jaringan sosial. 

 (Budiahardjo (1987) dalam Purnomo (2010), Perubahan Pola 

Tatanan Ruang Rumah Tinggal Sebagai Akibat Kegiatan Industri 

Rumah Tangga) 

Karya  :Karya adalah pekerjaan, hasil buatan atau ciptaan. 

 (http://kbbi.web.id/karya) 

Klaten : Klaten adalah nama sebuah Kota yang terletak di Jawa Tengah, 

Indonesia. 

Pemuda  : Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih 

memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih 

baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini 

telah berlangsung. Secara hukum pemuda adalah manusia yang 

berusia 15 – 30 tahun. 

 (Nugroho (2012), Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses 

Rehabilitasi) 



  

2 
 

 

Ramah Lingkungan : Bangunan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan 

(Bangunan) energinya , berbiaya rendah, memperhatikan kenyamanan dan 

kesehatan penghuninya, seminimal mungkin memberikan efek 

buruk untuk lingkungan sekitar atau justru memberikan dampak 

yang baik untuk lingkungan, berpegang pada kaidah berkelanjutan 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan material 

konstruksinya. 

1.2 Latar Belakang 

 Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluksosial. 

Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia 

ataupun kelompok manusia yang lain.  Manusia juga di sebut sebagai zoon politicon oleh 

Aristoteles, yang berarti bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk 

hidup berkelompok dengan manusia lain dalam suatu organisasi yang teratur, sistematis 

dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian manusia memiliki nilai-nilai yang bisa 

dikembangkan untuk mempertahankan komunitasnya. 

 Dalam kehidupan sehari-hari interaksi antar manusia terjadi dalam kelompok 

sosial. Salah satu dari kelompok social itu adalah paguyuban. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pengertian paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat 

kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham untuk membina persatuan 

(kerukunan) di antara para anggotanya. Menurut Tonnies (1887) dalam Soekanto (2009), 

Paguyuban didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki persamaan paham dan tujuan 

untuk mengembangkan komunitasnya dimana para anggotanya diikat oleh hubungan 

batin yang murni dan bersifat alamiah. 

 Di kota Klaten kelompok social berupa paguyuban dapat di jumpai di pusat kota 

ataupun di pedesaan. Beberapa paguyuban tersebut antara lain Paguyuban Pemuda 

Pemudi Sanggrahan, Paguyuban Sanggar Lima Benua dan Paguyuban Guyub Ludruk 

Crew. Paguyuban-paguyuban ini memiliki variasi anggota yang beranekaragam dari 

berbagai kalangan, umur dan profesi. Di pusat kota tepatnya di alun-alun terdapat 

paguyuban unik yang beranggotakan pemuda-pemuda perkotaan Klaten yang 50% 

anggotanya terdiri dari anak—anak putus sekolah ataupun yang tidak mampu 
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melanjutkan kejenjang perkuliahan yang menamai diri mereka “Guyub Ludruk Crew 

(GLC)” yang selanjutnya dalam karya tulis ini akan disebut dengan Paguyuban Guyub 

Ludruk. 

Paguyuban Guyub Ludruk ini memiliki banyak kegiatan dalam program kerja 

mereka, seperti kegiatan sosial, kewirausahaan, serta minat dan bakat. Dalam 

menjalankan kegiatan komunitasnya mereka bertempat di sebuah rumah milik seorang 

anggota yang terletak di tenggara alun-alun Klaten. Namun rumah dengan luasan 15x20 

meter ini tidak mampu memenuhi kebutuhan ruang paguyuban ini, dimana ruang yang 

dibutuhkan untuk kegiatan olahraga, seni dan kerajinan adalah 10265 m2 (Analisa 

Penulis, 2017). 

Oleh sebab itu dibutuhkan adanya ruang atau tempat yang bisa mewadahi 

kegiatan mereka, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan Workhouse 

atau Rumah Karya. Rumah Karya ini nantinya akan menjadi fasilitas atau sarana untuk 

menyalurkan bakat dan belajar. Menurut Nugroho (2012), pemuda adalah golongan 

manusia yang masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan menuju ke arah yang lebih 

baik. Oleh sebab itu pendidikan untuk menghargai ciptaan Tuhan adalah dengan 

mendirikan Rumah Karya yang tidak hanya dapat memunuhi kebutuhan manusia namun 

juga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat diwujudkan dengan merancang dan 

mendirikan Rumah Karya yang ramah lingkungan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang diatas adalah 

“Bagaimana merancang atau mendesain sebuah Rumah Karya yang dapat mewadahi 

kegiatan kreatif para pemuda Kota Klaten dengan arsitektur yang ramah lingkungan” 

 

1.4 Tujuan 

a. Menganalisa dan menemukan konsep yang sesuai untuk Rumah Karya Pemuda 

Klaten. 

b. Menghasilkan rancangan desain yang ramah lingkungan untuk Rumah Karya Pemuda 

Klaten. 
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c. Dapatmenghasilkan desain yang mampu mewadahi setiap kegiatan yang ada 

dalambangunan Rumah Karya Pemuda. 

1.5 Sasaran 

Dapat menghasilkan rancangan Rumah Karya yang dapat mewadahi kegiatan 

kreatif para pemuda sehingga dapat menjadi Rumah Karya yang mencerdaskan dan 

memberdayakan para pemuda serta memberikan dampak yang baik bagi lingkungan 

sekitar. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, maka lingkup pembahasan akan dibatasi 

sebagai berikut: 

a. Konsep Rumah Karya Pemuda Klaten menjadi tempat yang dapat mewadahi para 

pemuda melakukan kegiatan untuk mengembangkan potensi kreatif dan sosialnya. 

b. Rumah Karya Pemuda Klaten dirancang untuk mewadahi beberapa kegiatan antara 

lain: workshop kerajinan (craftmanship), studio berkesenian, aula komunitas dan 

tempat penjualan barang hasil karya kerajinan. 

c. Rumah Karya Pemuda Klaten dirancang dengan menggunakan material bekas untuk 

sebagian material struktur dan non-strukturnya. 

 

1.7 Keluaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri dari dua produk, yaitu konsep perancangan berupa 

laporan tertulis yang tersusun dalam Dasar-dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A), serta gambar desain arsitektural yang tersusun dalam Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur. 

1.8 Metode Pembahasan 

a. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan pengamatan pada site 

yang dipilih, pengamatan pada kegiatan kelompok pemuda yang sudah dipilih yaitu 

Paguyuban Guyub Ludruk, dan pengamatan pada material-material bekas yang 

memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam bangunan. 

b. Studi Literatur,  yaitu mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan 

perancangan Rumah Karya Pemuda Klaten. 
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c. Metode pengolahan data, yaitu data-data yang telah diperoleh dan terkumpul akan 

diolah sehingga data yang diperlukan akan dicantumkan pada laporan dan yang tidak 

diperlukan akan menjadi pelengkap wawasan penulis. 

d. Analisis data yaitu melakukan uraian terhadap masalah dari data-data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. 

e. Konsep perencanaan yang dihasilkan pada Rumah Karya Pemuda Klaten 

menggunakan konsep penggunakan material bekas. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan. 

Menguraikan secara garis besar konsep dasar yang terdiri dari pengertian 

judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, 

keluaran, metode pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka. 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi tinjauan  

BAB III  Gambaran umum lokasi perencanaan.  

Berisi tentang tinjauan lokasi site Rumah Karya Pemuda Klaten. 

BAB IV Analisa pendekatan dan konsep perancangan. 

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta analisis konsep yang terkait 

dengan pengolahan site, konsep Rumah Karya Pemuda Klaten, konsep 

material yang digunakan, dan lansekap. 

 

 

 

 

 

 

 


