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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengertian Judul 

Pengertian masing-masing kata dari judul “Youth Park Center dengan 

Pendekatan Bioklimatik di Surakarta” yaitu 

Youth:  Berasal dari bahasa Inggris yang berarti masa muda; anak muda  

dengan rentang usia 12-21 tahun (Kartono, 1990). 

Park: Berasal dari bahasa Inggris yang berarti taman; area yang ditanami 

oleh tanaman hias berupa bunga maupun pohon yang digunakan untuk 

bersenang-senang (Poerwadarminta,   1990). 

Center: Berasal dari bahasa Inggris yang berarti pusat atau tengah-tengah; 

suatu tempat yang menarik aktivitas atau fungsi agar terkonsentrasi 

(Purnawirawan, 2010). 

Bioklimatik: Berasal dari dua kata, bio dan klimatik. 

Bio berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti alam kehidupan 

(Frick, 1996). 

Klimatik berasal dari bahasa Inggris yaitu climatic yang berarti 

keadaan hawa di suatu daerah dalam waktu yang lama (Frick, 1996).   

Bioklimatik berasal dari bahasa Inggris yaitu bioclimatology yang 

berarti pendekatan desain mempertimbangkan hubungan bentuk       

arsitektur dengan lingkungannya (Dewangga   dan Setijanti, 2016). 

Surakarta: Sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 105   

mdpl dengan luas 4.404 km
2 
 (DPRD Kota Surakarta, 2018). 

 

Jadi pengertian judul “Youth Park Center dengan Pendekatan Bioklimatik di 

Surakarta” adalah pusat kegiatan untuk anak muda yang berorientasi pada kegiatan 

sosial, keolahragaan, kreativitas. kesenian dan kebudayaan dengan didukung area 

taman sebagai Ruang Terbuka Hijau di daerah Kota Surakarta. 
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1.2  Latar Belakang 

Pengaruh informasi global yang sangat pesat dapat mempengaruhi kebiasaan 

remaja, seperti merokok, narkoba, minuman beralkohol, maupun tindakan kriminal 

lainnya (Deskarina, 2011). Menurut Sasmita dkk (2014), fenomena kenakalan remaja 

menjadi masalah  serius di Indonesia yang sering kita jumpai bahkan  dapat  

dikategorikan sebagai  kasus  kriminal. Remaja  sebaiknya  diberi pengarahan  yang  

baik  serta  difasilitasi wadah yang  mampu  menampung  serta  dapat 

mengembangkan kreativitas mereka, sehingga remaja dapat mengekspresikan diri dan 

mampu menggali potensi secara positif.  

Kegiatan positif dapat dimulai dari hobi atau kreativitas yang dimiliki oleh 

remaja. Kreativitas dapat dipupuk sejak dini baik dalam keterampilan, kesenian, baik 

seni  suara,  seni  tari,  seni  lukis,  maupun seni pahat, atau  juga kreativitas dalam 

bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta bidang olahraga (Supriadi, 1994). 

Pengembangan  media  dan  pelatihan  merupakan  program  pendukung  dalam 

bidang komunikasi, informasi dan edukasi untuk remaja secara umum agar terhindar 

dari tindakan kriminalitas (Purnawirawan, 2010).   

Menurut BPS (2018), pada tahun 2016 remaja usia 10-14 tahun di Surakarta 

berjumlah 34.846 jiwa, sedangkan remaja usia 15-19 tahun berjumlah 47.745 jiwa. 

Tercatat jumlah remaja di Surakarta sangat banyak, sehingga dibutuhkan suatu wadah 

untuk menampung kreatifitas mereka agar tidak terjerumus ke dalam tindakan 

kriminal. Penyediaan fasilitas menjadi salah  satu faktor penting dalam usaha 

pembinaan remaja. Melalui fasilitas yang tersedia dengan baik maka remaja dapat 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga kegiatan-

kegiatan yang semula hanya bersifat kegemaran bisa  lebih berkembang menjadi 

kegiatan yang lebih serius dan terarah (Arnold, 2002). Agar dapat menampung 

kegiatan remaja maka diperlukan sebuah ruang publik. 

Menurut Permen PU no 5 tahun 2008, “Ruang publik atau ruang terbuka salah 

satu jenisnya adalah ruang terbuka hijau publik, yaitu area memanjang/jalur  dan  atau  

mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih  bersifat terbuka,  tempat  tumbuh  
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tanaman,  baik  yang  tumbuh  tanaman  secara  alamiah maupun yang sengaja 

ditanam yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat.” Keberadaan ruang  publik  di  suatu  kota  

bertujuan  untuk  menyediakan  lokasi  yang  dapat digunakan oleh remaja untuk 

melakukan aktivitas sosial dengan nyaman (Etiningsih, 2016).  

Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta (2018), terjadi 

penurunan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta pada tahun 2015 dari 

12,03 persen menjadi 9,72 persen di tahun 2018. Penyebab penurunan luas lahan 

RTH di Kota Surakarta karena pengalihan fungsi lahan menjadi sekolah, Rumah 

Susun (Rusun), dan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut peraturan 

yang berlaku jumlah RTH publik minimal 20 persen, sehingga diperlukan 

penambahan area RTH yang berfungsi sebagai tempat pendidikan atau rekreasi.  

Menurut Municha (2014), Youth Center merupakan fasilitas yang disediakan 

dan dikelola oleh Dispora (Dinas Pendidikan dan Olahraga) setempat bagi para 

remaja yang memerlukan suatu wadah untuk mereka berkegiatan, baik di dalam 

bangunan maupun di luar bangunan. Agar memaksimalkan bentuk bangunan terhadap 

aktivitas remaja dengan lingkungan maka dirancanglah sebuah bangunan dengan 

pendekatan bioklimatik. Arsitektur bioklimatik adalah suatu pendekatan yang 

melakukan penyelesaian desain dengan mempertimbangkan hubungan antara bentuk 

arsitektur dengan lingkungannya, yaitu iklim daerah tersebut sehingga dapat 

menghemat konsumsi energi (Dewangga dan Setijanti, 2016).  

 

1.3  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan lokasi Youth Park Center di Surakarta? 

2. Bagaimana menentukan kebutuhan ruang untuk kegiatan di Youth Park 

Center? 

3. Bagaimana merancang bangunan dengan pendekatan bioklimatik?  
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1.4  Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Mencari dan menentukan lokasi yang sesuai untuk Youth Park Center. 

2. Menentukan kebutuhan ruang yang diperlukan untuk menunjang aktivitas di 

Youth Park Center. 

3. Merancang bangunan dengan pendekatan bioklimatik sehingga menciptakan 

suasana nyaman bagi remaja untuk melakukan kegiatan. 

 

1.4.2 Sasaran Penelitian 

Sebagai pusat kegiatan dan kreativitas remaja yang memiliki fungsi edukatif, 

interaktif, dan rekreatif maka perancangan bangunan ditujukan untuk mewadahi 

kegiatan keremajaan dengan pendekatan bioklimatik di Surakarta.  

 

1.5  Lingkup Pembahasan  

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

sebagai berikut: 

1. Lokasi Youth Park Center untuk mewadahi semua kegiatan keremajaan di 

Surakarta yang dapat terjangkau dengan mudah. 

2. Youth Park Center mewadahi kegiatan keremajaan berupa kegiatan olahraga,   

kesenian (lukis, pahat, tari, dan musik), edukasi, dan kreativitas bidang 

IPTEK. 

3. Youth Park Center dirancang dengan memadukan unsur arsitektur dengan 

lingkungan atau iklim Kota Surakarta. 

 

1.6  Metode Pembahasan 

1) Studi Literatur 

Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan perancangan Youth Park 

Center dengan pendekatan bioklimatik melalui buku/pustaka dan media 

internet. 
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2) Metode Analisis 

Mengidentifikasi masalah dan menghubungkannya dengan faktor pembahasan 

yang sesuai standar sehingga menghasilkan desain yang tepat guna. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam DP3A ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjabarkan pengertian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjabarkan tinjauan teori-teori tentang Youth Park Center dan pembahasan 

mengenai pendekatan desain bioklimatik pada desain bangunan. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Tinjauan mengenai lokasi, kondisi, dan potensi Kota Surakarta secara umum, serta 

menjelaskan sejarah Kota Surakarta dengan kondisi remajanya. 

BAB IV ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menjabarkan pendekatan konsep dasar desain Youth Park Center di Surakarta, 

menjelaskan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil akhir dari 

proses analisis yang kemudian ditransformasikan dalam wujud DP3A. 


