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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Judul Studi Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat ialah “Rumah 

Kreatif Anak Jalanan di Surakarta”. Berikut dipaparkan uraian pengertian 

maupun definisi dari masing-masing kata yang digunakan dalam menyusun judul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Rumah 

Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan 

kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya 

proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan 

adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan 

memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda 

antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah 

ataupun keadaan masyarakat setempat. (Sarwono dalam Budihardjo, 1998 : 148) 

 Kreatif 

Kreatif adalah kemampuan pemikiran untuk memberi suatu gagasan baru 

didalam memecahkan permasalahan (Conny R. Semiawan, 2002). 

 Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran dijalanan dan tempat umum. (Departemen Sosial RI, 2005: 5). 

 Surakarta 

Merupakan salah satu daerah otonom yang berada di bawah administrasi 

provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Surakarta ini memiliki 5 kecamatan serta 

memiliki jumlah pendududuk sebanyak 585.486 jiwa (BPS Kota Surakarta, 
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2014). Serta kota ini menargetkan untuk dapat meraih predikat sebagai kota 

layak anak (DPPA Permas, Pemkot Solo, 2017). 

Rumah Kreatif Anak Jalanan di Surakarta, merupakan rumah yang menjadi 

media pembelajaran serta pengembangan kreatifitas yang berfokus pada anak 

jalanan maupun masyarakat yang memiliki jiwa muda dimana terdapat semi 

pembelajaran dan pelatihan dibidang kreatifitas yang berada di Kota Surakarta, 

Jawa Tengah.  

Pemilihan tempat perencanaan bangunan di kota Surakarta atau yang disebut 

juga dengan Solo dengan maksud karena kota ini terletak dibagian tengah dari 

Provinsi Jawa Tengah serta menjadi jalan penghubung antar tiap kota di pulau Jawa. 

Serta kota ini menargetkan untuk dapat meraih predikat sebagai kota layak anak 

(DPPA Permas, Pemkot Solo, 2017). 

1.2 LATAR BELAKANG 

Pendidikan menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak dimasa yang akan datang, setiap orang ataupun individu memiliki 

kemampuan serta keahlian yang dapat dipergunakan ataupun diterapkan untuk 

membangun daerahnya ataupun negerinya. Untuk dari itu semua orang berhak 

untuk belajar dan mengembangkan keahliannya, dari jenjang pendidikan formal, 

non formal atau adapun informal. 

Berbicara tentang pendidikan saat ini untuk mendapatkan ataupun meraih 

pendidikan yang tinggi tidak terlepas dari biaya. Tidak semua orang mampu 

membiayai pendidikan sampai kejenjang pendidikan yang tinggi. Seperti halnya 

keberadaan anak jalan, dimana mereka menghabiskan waktunya dijalanan baik 

untuk mencari nafkah maupun tidak. Mereka yang terdiri dari anak yang memiliki 

latar belakang terputus dengan keluarga dan anak yang telah mandiri sejak kecil 

dikarenakan kehilangan orang tua maupun keluarganya (Huraerah, 2006:80). 

Disetiap kota terdapat anak jalanan ataupun anak terlantar yang mana anak-anak 

tersebut ada yang hanya mencari nafkah dijalanan bahkan untuk tidur juga 

dijalanan. kondisi ini cukup mengkhawatirkan serta menambah nilai negatif pada 

kota tersebut, padahal sejatinya mereka juga membutuhkan kehidupan yang layak 
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dan pendidikan yang sesuai. Oleh sebab itu dibutuhkannya suatu sarana atau tempat 

yang dapat melatih serta mengembangkan bakat dan keinginan yang mereka punya, 

sarana untuk menampung kegiatan tersebut dalam bentuk bangunan yang 

disesuaikan dengan fungsi yang nyata. 

1.2.1 Wilayah Surakarta 

Kota Surakarta atau bisa yang disebut juga dengan Solo merupakan kota yang 

berada dijalur perlintasan antar kota besar di pulau Jawa yang menjadikan kota ini 

cukup dikenal dan mudah dijangkau, kota yang memiliki luas 44km2 ini merupakan 

kota penuh dengan nuansa sejarah dan budaya, serta juga termasuk dalam kota 

kreatif. Kota Surakarta ini memiliki 5 kecamatan serta memiliki jumlah 

pendududuk sebanyak 585.486 jiwa (BPS Kota Surakarta, 2014) yang terbagi 

diantaranya :  

1. Kecamatan Laweayan 

2. Kecamatan Serengan 

3. Kecamatan Pasar Kliwon 

4. Kecamatan Jebres 

5. Kecamatan Banjarsari 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Daftar Kecamatan di Surakarta 

Sumber : (https://www.google.com/search?q=kecamatan+di+surakarta) 

1.2.2 Kondisi Anak Jalanan di Surakarta 

Setiap daerah terdapat anak-anak jalanan dan terlantar dimana mereka meraih 

serta mencukupi kehidupan sehari-hari di jalanan. Padahal pada Undang-Undang 

https://www.google.com/search?q=kecamatan+di+surakarta


4 

Dasar Pasal 34 ayat 2 tahun 1945, tertulis dan disebutkan bahwa pemerintah serta 

pemerintah daerah (PEMDA) menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 

pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Kemudian pada ayat ke (3) 

disebutkan pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan pemerintah dan masyarakat. Tentunya dengan adanya Undang-

undang tersebut, semua masyarakat bahkan anak jalanan dapat menempuh 

pendidikan serta meningkatkan kemampuan setinggi-tingginya.  

Menurut data dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 

Potensi dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) kota Surakarta tahun 2010, menyatakan 

anak jalanan ataupun anak terlantar di Surakarta mencapai 1048 anak. Kemudian 

ditahun 2014 dilakukan penelitian terhadap realita anak jalanan yang dirintis sejak 

2006, belum sampai ditahun 2014 anak jalanan dikota Surakarta meningkat menjadi 

1200 anak.  

 

Gambar 1.2 Gambaran anak jalanan di Surakarta 

Sumber : Dokumen Punulis, 2017 

 

Keberadaan anak-anak jalanan di kota Surakarta seperti pada umumnya 

banyak terdapat pada lampu merah, pasar-pasar tradisional, terminal bus, stasiun 

KA dll. Dimana mereka ada yang mencari nafkah dengan berjualan, mengamen dan 
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ada juga yang hanya sekedar meminta-minta atau mengemis. Adapun beberapa 

penyebab munculnya anak jalanan yang berada di Surakarta seperti: 

1. ketidakserasian hubungan kekeluargaan antar anak dan orang tua yang 

menyebabkan anak tidak nyaman untuk berada dirumah.  

2. Persoalan ekonomi keluarga yang menjadikan anak mencari nafkah 

dijalanan.  

3. Kurangnya peran orang tua untuk membimbing anak-anaknya didalam 

belajar dan bergaul dengan teman-temannya. 

4. Belum optimalnya peran pemerintah serta lembaga-lembaga masyarakat 

yang berperan sebagai pembimbing serta mengatur didalam penanganan 

anak jalanan.  

1.2.3 Perlunya Wadah Edukasi dan Kreatifitas Anak Jalanan 

Sebagai media edukasi, edukasi sendiri merupakan proses pembelajaran yang 

memiliki tujuan sebagai pengembangan potensi diri. Pembelajaran secara non 

formal yang menjadikan anak-anak jalanan bahkan masyarakat yang ingin 

tergabung lebih senang mengikuti dan mempelajari proses kegiatan belajar 

mengajar tersebut. Sebagai media interaksi, perlunya interaksi pada tiap individu 

maupun kelompok dimana dari interaksi tersebut dapat tercetus sebuah ide maupun 

gagasan baru yang dapat menambah wawasan dalam pengembangan keterampilan 

dan kreatifitas pada diri. 

Saat ini kreatifitas sangat diperlukan didalam berhidupan dikarenakan dengan 

adanya kratifitas didalam tiap individu maupun kelompok dapat meningkatkan 

ekonomi bahkan dapat meningkatkan suatu daerah tersebut. 

1.2.4 Pentingnya didirikan Rumah kreatifitas Anak Jalanan 

Saat ini kota yang termasuk dalam kategori kreatif dan menuju kota layak 

anak belum memiliki pusat kegiatan kreatif yang menjadi sarana dan wadah untuk 

menyalurkan kegiatan kreatifitas anak jalanan serta mayarakat yang ingin 

berpartisipasi. seperti halnya kota Bandung yang sudah memiliki Bandung Creative 

Hub dimana masyarakatnya dapat memanfaatkan media serta fasilitas dibangunan 
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tersebut. Setelah mengamati dan melihat kota Bandung sebagai acuan, 

perkembangan potensi kota Solo saat ini juga cocok untuk menerapkan wadah 

kreatifitas masyarakat tersebut. Dimana nantinya masyarakat yang berfokus pada 

tingkat ekonomi rendah serta anak jalanan dapat mempelajari kegiatan pelatihan 

dan pembelajaran secara  non formal. Ini merupakan saat yang tepat untuk 

didirikannya Rumah Kreatif Anak Jalanan Surakarta yang menerapkan 

pembelajaran secara non formal agar nantinya dapat merubah perilaku dan kegiatan 

anak-anak jalanan serta anak terlantar supaya lebih bermanfaat dan masing-masing 

dari mereka mempunyai keahlian. Nantinya perencanaan serta perancangan ini 

diharapkan dapat mewadahi kreatifitas anak jalanan, bahkan masyarakat dan juga 

dapat menjadi landmark dari kota Solo tersebut. 

1.3 PERMASALAHAN 

Adapun pada permasalahan didalam pembahasan ini terbagi atas 2 bagian 

diantaranya adalah: 

1.3.1 Umum 

Masih terdapatnya keberadaan anak jalanan dan mahalnya biaya pendidikan 

menjadikan kurangnya media atau tempat pembelajaran bagi anak–anak jalanan 

bahkan masyarakat yang mempunyai bakat dan kemampuan namun belum 

terealisasi di kota Surakarta dan sekitarnya. 

1.3.2 Khusus 

1. Bagaimana menentukan lokasi tapak yang tepat agar Rumah Kreatif Anak 

Jalanan di Surakarta Surakarta tersebut dapat terintegritas dan dapat dicapai 

dengan mudah. 

2. Bagaimana merencanakan serta merancang bangunan yang didalamnya 

digunakan sebagai kegiatan media pembelajaran serta melatih kreatifitas anak 

jalanan.  

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan sasaran yang diharapkan didalam perencanaan serta perancangan 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan 

1. Menciptakan media pembelajaran bagi anak jalanan serta masyarakat yang 

memiliki keterbatasan ekonomi yang mempunyai bakat dan kemampuan 

namun belum terealisasi terutama di kota Surakarta. 

2. Meningkatkan serta mewujudkan visi kota Surakarta sebagai kota kreatif dan 

mewujudkan Surakarta sebagai kota layak anak. 

1.4.2 Sasaran 

Guna mencapai serta menciptakan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka didapat sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Dapat terwujudkan media pembelajaran bagi anak-anak jalanan dan segala 

aktifitas kegiatan yang mereka kerjakan. 

2. Sebagai tempat untuk belajar serta melatih kemampuan, menyalurkan bakat, 

kreatifitas dan ide dibidang seni dan desain yang dapat dinikmati oleh anak-

anak jalanan serta masyarakat. 

3. Mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan Creative in 

Surakarta di Kota Solo yang memiliki karakter 

1.5 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1 Batasan 

Rumah kreatifitas merupakan media atau fasilitas bagi anak-anak jalanan 

untuk mendapatkan pembelajaran serta pembinaan yang menjadikan anak tersebut 

mengerti akan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan lebih menekankan terhadap aspek pembinaan anak jalanan 

seperti pendidikan, kegiatan industri kreativitas, sosialisasi. Kemudian untuk 

penampilan konsep bangunan mengambil beberapa pendekatan arsitektur tropis. 
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1.6 METODE PEMBAHASAN 

Adapun metode-metode yang di gunakan pada penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Metode Literatur,  pada metode ini literatur ataupun pedoman yang digunakan 

baik buku maupun media elektronik yang terkait dengan perencanaan dan 

standar perancangan bangunan yang memiliki fungsi untuk kreatifitas.  

2. Metode Observasi, pada metode ini untuk mengetahui serta mempelajari 

perihal kasus yang memiliki fungsi sama atau mendekati sebagai masukan 

dalam konsep perencanaan dan perancangan bangunan Creative Youth in 

Surakarta. 

3. Metode Deskripsi, pada metode ini melakukan evaluasi data dan 

mengklarifikasi berdasarkan teori sehingga dapat menghasilkan konsep 

perencanaan dan perancangan bangunan yang diinginkan terapkan. 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bertujuan memberi gambaran sistematika dalam pembuatan laporan Studi Konsep 

Perancangan Arsitektur (SKPA) maka dibuat sistem penulisan laporan dengan 

pembagian sebagai berikut : 

BAB  I  :   Pendahuluan  

Pada bab ini menjabarkan mengenai pengertian judul, latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah, 

metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan. 

BAB  II :   Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini menjabarkan uraian tentang tinjauan literature teori 

anak jalanan, pendidikan, kreativitas, rumah singgah, pendekatan 

arsitektur tropis serta studi komparasi. Dengan tujuan untuk 

memberi kemudahan didalam perancangan objek. 

BAB  III  :  Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 

Pada bab ini menjabarkan secara umum lokasi perencanan dan 

perancangan serta potensi aspek-aspek terkait yang 
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mempengaruhi pola perencanaan seperti aspek fisik, aktifitas, 

ekonomi dan lingkungan sekitar. 

BAB  IV : Analisis Pendekatan Serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Pada bab ini menjabarkan gagasan antara lain, analisis dan konsep 

tapak, analisis dan konsep ruang, analisis dan konsep arsitektur, 

analisis dan konsep eksterior, analisis dan konsep interior, 

analisis dan konsep struktur dan utilitas yang telah direncanakan.


