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MANGUREJO YOUTH CENTER 

(Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan) 

Abstrak 

 
Mangurejo merupakan salah satu dukuh di Desa Ngesrep yang memiliki kepadatan aktivitas 
yang cukup tinggi karena berdekatan dengan bandara, beberapa sekolahan, dan yang menjadi 
karakter terkuatnya yaitu Pasar Mangu yang menjual sayuran hasil panen petani setempat. 
Banyaknya potensi yang ada mendorong masyarakat terutama para remaja untuk berkunjung. 
Namun, ruang publik yang menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 
remaja di Desa Ngesrep dan sekitarnya terbilang masih sedikit yang menyebabkan kaum 
remaja menyalurkan gejolak yang ada pada dirinya di tempat yang tidak semestinya. Oleh 
karena itu, dilakukan perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth Center untuk mewadahi 
berbagai kegiatan para remaja dengan pendekatan konsep arsitektur berkelanjutan. Pemilihan 
konsep ini bertujuan untuk menghadirkan suatu pusat kegiatan remaja dimana kehadirannya 
meminimalisir dampak berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, konsep arsitektur 
berkelanjutan juga diterapkan dengan menghadirkan fasilitas edukasi pertanian karena 
mayoritas penduduk sekitar bermata pencaharian sebagai petani tetapi masih jarang petani 
sekitar yang berasal dari kalangan pemuda. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu proses 
perencanaan yang berupa gagasan desain, konsep site, konsep ruang, konsep massa bangunan, 
konsep tampilan bangunan, konsep arsitektur berkelanjutan, konsep struktur dan utilitas. 
Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth 
Center ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya para remaja.  

Kata kunci: Youth Center, Arsitektur Berkelanjutan, Remaja, Pasar Mangu, Pertanian 

 

Abstract 
 

Mangurejo is one of the hamlets in Ngesrep Village which has a high activity density due to its 
proximity to the airport, several schools, and its strongest character is the Mangu Market, 
which sells vegetables harvested by local farmers. The many potentials that exist encourage 
the community, especially teenagers to visit. However, there are still few public spaces that 
become a means to develop the potential of youth in Ngesrep Village and its surroundings, 
which causes teenagers to channel their turmoil in an inappropriate place. Therefore, planning 
and designing the Mangurejo Youth Center was carried out to accommodate various activities 
of youth with a sustainable architectural concept approach. The choice of this concept aims to 
present a youth activity center where its presence minimizes the harmful impact on the 
surrounding environment. In addition, the concept of sustainable architecture is also applied 
by presenting agricultural education facilities because the majority of the surrounding 
population make a living as farmers, but there are still rarely local farmers who come from 
young people. To achieve this goal, a planning process is needed in the form of design ideas, 
site concepts, space concepts, building mass concepts, building appearance concepts, 
sustainable architectural concepts, structural and utility concepts. In line with this, it is hoped 
that the planning and design of the Mangurejo Youth Center can benefit the surrounding 
community, especially teenagers. 

Keywords: Youth Center, Sustainable Architecture, Youth, Mangu Market, Agriculture 
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1. PENDAHULUAN 

Mangurejo Youth Center (Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan) adalah perencanaan dan 

perancangan suatu tempat yang menjadi pusat dari kegiatan kaum remaja yang lokasinya 

berada di salah satu dukuh dari Desa Ngesrep (Dukuh Mangurejo) dengan menggunakan 

pendekatan arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini tetapi tidak membahayakan generasi 

mendatang. Mangurejo merupakan salah satu dukuh di Desa Ngesrep yang cukup ramai dan 

terkenal karena berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo dan Pasar Rakyat 

Kebon Agung (biasa disebut dengan Pasar Mangu). Namun, sarana berupa ruang publik masih 

minim yang menyebabkan kaum remaja menyalurkan gejolak yang ada pada dirinya di tempat 

yang tidak semestinya.  

Menurut Kenneth Kenniston (dalam Fajar, 2014) masa muda (youth) adalah periode 

transisi antara masa remaja dan masa dewasa, masa perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi 

yang sementara. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang dituntut untuk menjadi 

pribadi yang berkualitas dan kedepannya mampu bersaing secara sehat, sehingga perlu 

diarahkan pada kegiatan yang positif dan bermanfaat. Perencanaan dan perancangan 

Mangurejo Youth Center (Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan) perlu dilakukan sebagai 

wadah yang menampung berbagai kegiatan remaja, baik kegiatan yang bersifat rekreatif, 

edukatif, maupun interaktif. Menurut terjemahan dalam kamus Inggris-Indonesia, kata youth 

center memiliki arti yaitu gelanggang remaja (https://kamuslengkap.com). Menurut John M. 

Echols (dalam Sasmita, 2014) youth center adalah wadah bagi remaja untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan secara teratur dan terarah dengan penanggungjawab tertentu. Gelanggang 

remaja berfungsi sebagai pusat dari kegiatan remaja dalam menyalurkan minat dan bakat 

mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia untuk kegiatan rutin maupun 

insidental guna mencetak generasi muda yang mandiri dan berguna terutama pada bidang 

olahraga dan seni budaya (Vially, 2018). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan terkait 

perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth Center ini, yaitu tentang bagaimana 

menentukan lokasi yang strategis, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana 

penerapan konsep arsitektur berkelanjutan pada desain. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

menemukan lokasi strategis yang sesuai dengan RTRW dan aturan-aturan yang berlaku, 

mewadahi aktivitas masyarakat sekitar khususnya remaja dan mengarahkannya kepada hal-hal 

yang positif dengan disediakannya fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta 

menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan pada desain. Arsitektur berkelanjutan atau 

sustainable architecture adalah arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa 
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membahayakan kemampuan generasi mendatang, dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

(James Steele dalam Arsandrie, 2019). Keberlanjutan biasanya tergambar dalam tiga lingkaran 

yang saling bersilangan yang menghubungkan antara komunitas, ekonomi, dan lingkungan 

(Williams, 2007). 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan studi literatur dari 

beberapa referensi terkait teori dan standar yang berlaku, pengamatan langsung pada objek 

secara menyeluruh untuk memperoleh data dan informasi, melakukan wawancara kepada pihak 

terkait untuk memperoleh data yang sesuai dengan tema pembahasan, serta melakukan studi 

banding terhadap beberapa Youth Center yang ada. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi 

Pemilihan Mangurejo sebagai judul dikarenakan karakter yang dimilikinya begitu kuat yaitu 

pasar sayur 24 jam, dengan begitu nantinya youth center ini akan lebih mudah untuk dikenali 

dan menarik masyarakat. Adapun kriteria yang menjadi dasar dalam pemilihan lokasi site 

adalah land use, infrastruktur kota, pencapaian, kondisi tanah, serta luas lahan dan lokasi site. 

Lokasi site terpilih berdasarkan rencana pola ruang pada RTRW Kabupaten Boyolali, termasuk 

kawasan peruntukan permukiman yang ditandai dengan warna orange pada peta pola ruang 

tersebut. Memiliki luas lahan sebesar 22.710,77 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Pertokoan dan Rumah Warga 

Sebelah Selatan : Rumah Warga 

Sebelah Barat  : Jalan Tanjungsari dan Sawah 

Sebelah Timur  : SMP N 1 Ngemplak dan Pertokoan 

 
Gambar 1. Site Terpilih 

Sumber: Google Maps, 2021 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

maksimal adalah 60%, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

- Maksimal Luas Lahan Terbangun = KDB x Luas Lahan 

= 60% x 22.710,77 m2  

      = 13.626,462 m2  

- Ruang Terbuka Hijau = 22.710,77 m2 - 13.626,462 m2  

= 9.084,308 m2  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, pada pasal 19 ayat (3) huruf b 

dijelaskan bahwa batas ketinggian bangunan maksimal 45 m dari ambang landas pacu terendah 

(untuk radius 4 km). 

3.2 Fasilitas 

Berdasarkan pengelompokan aktivitas yang ada, maka dapat dibagi menjadi 5 (lima) zona yaitu 

zona penerimaan, zona interaksi, zona servis, zona rekreasi, dan zona edukasi, dimana setiap 

zona memiliki fasilitas yang berbeda-beda.  

Tabel 1. Fasilitas yang Dibutuhkan 

Zona Fasilitas Kebutuhan Ruang 

Penerimaan Parkiran - Parkir Mobil 

- Parkir Sepeda Motor 

- Pos Satpam 

Open Theater - Open Theater 

- Pendopo 

Taman Kuliner Taman Kuliner 

Interaksi Gedung Pertemuan - Lobby 

- Ruang Informasi 

- Ruang Tunggu 

- Ruang Pertemuan, Pameran, Workshop 

- Ruang Persiapan 

- Toilet Umum 

- Ruang Monitor 

- Gudang 

Rekreasi Lapangan Indoor - Lapangan 

- Ruang Informasi 

- Gudang 

- Ruang Ganti dan Loker Pemain 
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- Ruang Penonton 

- Toilet Umum 

- Toilet Pemain 

- Parkir Sepeda 

Lapangan Outdoor - Lapangan 

- Ruang Penonton 

Taman Komunitas Taman Komunitas 

Edukasi Kios Pembibitan Tanaman 

dan Lahan Pertanian 

- Ruang Informasi 

- Kios Bibit Tanaman dan Pupuk 

- Lahan Pertanian 

- Gudang Peralatan Pertanian 

- Taman + Kolam 

Gedung Karawitan - Ruang Informasi 

- Ruang Latihan 

- Toilet Umum 

- Parkir Sepeda 

Asrama - Asrama Putri 

- Asrama Putra 

- Toilet Umum 

Gedung Pengolahan Sampah - Ruang Pengolahan Sampah menjadi 

Kerajinan 

- Ruang Pengolahan Sampah menjadi 

Pupuk Kompos 

- Ruang Pemilahan Sampah 

Servis Rumah Pompa dan Genset - Ruang Genset 

- Ruang ME 

- Ruang Pompa 

Gedung Pengelola - Ruang Pimpinan 

- Ruang Sekretaris 

- Ruang Rapat 

- Ruang Arsip 

- Ruang Sekretariat Olahraga 

- Ruang Sekretariat Edukasi 

- Toilet Karyawan 

- Ruang Karyawan 

- Ruang CCTV 

- Pantry 

- Gudang 

Janitor 

 Sumber: Analisis Penulis, 2021 
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Sedangkan hasil dari analisis site terkait pencapaian, matahari, angin, hujan, dan kebisingan, 

menunjukkan zonifikasi sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Merah : Zona Penerimaan 

Orange : Zona Interaksi 

Kuning: Zona Rekreasi 

Hijau : Zona Edukasi 

Ungu : Zona Servis 

Gambar 2. Zonifikasi 
    Sumber: Analisis Penulis, 2021  

 

3.3 Konsep Massa 

Bangunan di sekitar site sebagian besar menggunaakan atap limasan dan atap pelana. Untuk 

menyelaraskan antara bangunan pada site dengan bangunan sekitar, maka pada perancangan 

bangunan menggunakan penggabungan antara bentuk atap limasan dan pelana. Sedangkan 

untuk gedung olahraga indoor menggunakan bentuk dasar oval. 

 

Gambar 3. Ide Bentuk Gedung Olahraga Indoor 

Sumber: Penulis, 2021 

3.4 Konsep Tampilan Arsitektur 
a. Eksterior 

Konsep eksterior pada perencanaan bangunan yang ada di Mangurejo Youth Center ini 

adalah dengan memanfaatkan kayu bekas peti kemas sebagai sun shading untuk 

menonjolkan kesan arsitektur berkelanjutan. Menggunakan vegetasi berupa tanaman rambat 

yang memiliki bunga sebagai variasi sun shading selain kayu bekas peti kemas. Selain 

U 
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berfungsi untuk mereduksi panas matahari, kehadiran tanaman ini juga memberikan kesan 

tersendiri karena dapat berubah bentuk yaitu dengan berbunga. 

 

 
Gambar 4. Sun Shading Kayu Bekas  

Peti Kemas pada Area Lobby 
Sumber: Penulis, 2021 

 
Gambar 5. Tanaman Rambat Sebagai  

Sun Shading 
Sumber: Penulis, 2021 

b. Interior 

Interior suatu ruang tidak hanya mementingkan keindahan dalam ruang saja tetapi juga 

kenyamanan pengguna ruang dan disesuaikan dengan fungsi dari ruang tersebut. Pada 

gedung pertemuan, memanfaatkan pelepah pisang yang dianyam dan dipasang pada dinding 

dan lantai yang dilapisi karpet untuk meredam suara di dalam ruang pertemuan. Ruang 

lobby pada gedung pertemuan menggunakan konstruksi bambu yang diekspos untuk 

menunjukkan ekspresi arsitektur berkelanjutan dalam ruangan karena bambu adalah salah 

satu material yang ramah lingkungan. 

 
Gambar 6. Anyaman Pelepah Pisang dan Karpet sebagai Peredam Suara 

Sumber: Penulis, 2021 

Atap serta dinding bangunan kios bibit tanaman menggunakan susunan botol plastik bekas. 

Botol plastik bekas yang memiliki warna transparan memungkinkan cahaya matahari dapat 
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menerangi ruangan, sehingga pencahayaan dalam ruangan akan berubah-ubah sepanjang 

hari karena pengaruh pergerakan matahari. 

 
Gambar 7. Bottle Seedling House, Vietnam 

Sumber: https://properti.kompas.com/ 
c. Landscape  

Softscape adalah elemen dari landscape yang berupa vegetasi. Berikut adalah vegetasi yang 

akan digunakan pada perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth Center: 

Tabel 2. Elemen Softscape 

Jenis Tanaman Fungsi 

Pohon glodokan tiang Mengurangi kebisingan 

Bambu Jepang 

Pohon Tanjung Penyerap polusi sekaligus sebagai peneduh 

dari panas matahari langsung Pohon Flamboyan 

Pohon Angsana Penyerap dan penapis bau 

Pandan Wangi 

Bunga Melati 

Serai Pengusir nyamuk 

Pohon Ketapang Sebagai peneduh dari panas 

Pohon Tabebuya 

Pohon Trembesi 

Pohon Asam Jawa Sebagai pengendali angin 

Iris Sebagai estetika 

Marigold 

Bunga Clematis 

Teh-tehan Sebagai pagar hidup 

Rumput Gajah Mini Penutup tanah 

Arachis Pintoi 

Rumput Peking 

Sumber: Analisis Penulis, 2021 

Elemen hardscape yang akan digunakan adalah material paving block, grass block, dan 

beton cor pada area parkiran dan pedestrian di dalam site. Selain itu di dalam site juga 

terdapat sitting grup dan lampu taman. 
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3.5 Konsep Struktur 

Bangunan youth center ini merupakan bangunan bermassa jamak dengan ketinggian lantai 

masing-masing bangunan adalah satu lantai. Berikut adalah sistem struktur yang akan 

diaplikasikan pada bangunan: 

Tabel 3. Sistem Struktur 

Sistem Struktur Konsep 

Sub Struktur Karena bangunan hanya satu lantai, maka pondasi yang dibutuhkan 

adalah pondasi dangkal. Menggunakan pondasi foot plate dan pondasi 

menerus batu kali. 

Super Struktur Menggunakan struktur rangka dengan material beton bertulang, baja, 

dan bambu (bambu petung). 

Top Struktur Struktur atap menggunakan material bambu, kayu, dan baja. 

  Sumber: Analisis Penulis, 2021 

3.6 Konsep Utilitas 
a. Listrik 

Dasar pertimbangan dalam penentuan sumber energi listrik pada bangunan adalah hemat 

energi dan kemudahan dalam penggunaannya. Sumber energi utama berasal dari panel surya 

yang ditampung di dalam baterai dan apabila pemakaian listrik melebihi kapasitas, maka 

akan dibackup oleh listrik dari PLN (www.wedosolarindonesia.com). Untuk sumber energi 

cadangan dalam mengantisipasi pemadaman listrik, maka di dalam site juga disediakan 

genset. 

b. Jaringan Air Bersih 

Air bersih berasal dari air PDAM dan sumur tanah. Sistem penyaluran air bersih 

menggunakan sistem down feed. Kebutuhan air yang dapat diminum hanya untuk pantry 

saja, maka air PDAM langsung dimasukkan ke dalam upper tank (tidak ada ground water 

tank untuk air PDAM). 

 

Gambar 8. Skema Air Bersih dari PDAM 
Sumber: Analisis Penulis, 2021 

 

 

Gambar 9. Skema Air Bersih dari Air Sumur 
Sumber: Analisis Penulis, 2021 

PDAM Pompa Air 
Upper Tank 
Air PDAM 

Bangunan 

Air 
Sumur 

Upper 
Tank 
Air 

Sumur 

Bangunan 
GWT 
Air 

Sumur 

Pompa 
Air 

Pompa 
Air 
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c. Jaringan Air Kotor 

Jaringan air kotor dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Grey Water, air kotor yang berasal dari wastafel, dapur/pantry, dan floor drain di kamar 

mandi. Grey water ini nantinya akan difilter dan dimanfaatkan untuk flush pada closet. 

Penggunaan air bersih sebagai cadangan untuk mengantisipasi apabila air hasil filter dari 

grey water tidak memenuhi kapasitas kebutuhan. Berikut adalah skema pengolahannya.  

 

 

Gambar 10. Skema Pengolahan Grey Water 
Sumber: Analisis Penulis, 2021 

 
2. Black water, air kotor yang berasal dari closet. Berikut adalah skema pengolahannya: 

 

 

Gambar 11. Skema Pengolahan Black Water 
Sumber: Analisis Penulis, 2021 

 
d. Proteksi Kebakaran 

Sistem proteksi kebakaran yang digunakan adalah: 

1. Detektor Kebakaran 

2. Fire Alarm 

3. APAR 

4. Hidran Ruangan 

5. Hidran Halaman 

6. Jalur Truk Pemadam Kebakaran 

e. Pengolahan Sampah 

Menyediakan tempat sampah di dalam site yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah 

organik dan sampah anorganik. Kemudian sampah tersebut diolah, sampah organik 

dijadikan pupuk untuk tanaman sedangkan anorganik dijadikan kerajinan. 

Wastafel, Drain 
Kamar Mandi 

Dapur/Pantry BPL 

BK 

BK 

Filter 
GWT 
Grey 
Water 

Upper 
Tank 
Grey 
Water 

Flush 
Closet 

GWT  
Air Sumur 

Closet Septictank Sumur Resapan 
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Gambar 12. Proses Pembuatan Kompos 
Sumber: https://kimtlogomas.wordpress.com/ 

3.7 Konsep Arsitektur Berkelanjutan 
Penekanan arsitektur berkelanjutan pada desain Mangurejo Youth Center ini adalah: 

a. Konservasi energi 

Pemanfaatan cahaya matahari untuk pencahayaan alami di siang hari dan solar panel. 

Pemanfaatan angin yang ada untuk penghawaaan alami dengan membuat bukaan yang 

optimal. 

 
Gambar 13. Lampu Panel Surya 

Sumber: Penulis, 2021 

b. Konservasi Air 

Pemanfaatan air hujan untuk menyiram tanaman yang ada di dalam site yaitu dengan 

menampungnya di dalam kolam. Kolam ini dilengkapi air mancur dengan tujuan untuk 

menggerakkan air, sehingga dapat menurunkan iklim mikro. Pengolahan grey water untuk 

flush closet. 

 
Gambar 14. Kolam Penampungan Air Hujan 

Sumber: Penulis, 2021 
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c. Konservasi Material 

Penggunaan material bambu untuk konstruksi bangunan karena material ini merupakan 

material yang ramah lingkungan. Sisa-sisa potongan bambu dimanfaatkan sebagai elemen 

arsitektur. 

 

Gambar 15. Pemanfaatan Sisa Potongan Bambu sebagai Penutup Dinding Ruang 
Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan 

Sumber: Penulis, 2021 
d. Waste Management 

1. Limbah Padat 

Adanya ruang pengolahan sampah di dalam site untuk meminimalisir sampah yang 

keluar dari site. Sampah-sampah yang ada dipilah terlebih dahulu lalu diolah sesuai 

dengan jenisnya. Salah satu contohnya yaitu pemanfaatan botol plastik bekas untuk 

dinding dan atap pada ruangan kios bibit tanaman dan pupuk. 

 

 

( A ) 

 

( B ) 

Gambar 16. Botol Plastik Bekas sebagai Penutup Atap dan Dinding 
Sumber: Penulis, 2021 

 
Gambar 17. Detail Atap Botol Plastik Bekas 

Sumber: https://properti.kompas.com/ 

A 

B 
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2. Limbah Cair 

Limbah cair di dalam site berasal dari wastafel, dapur/pantry, floor drain di kamar 

mandi, dan closet. Berikut adalah manajemen terhadap limbah cair di dalam site: 

- Limbah cair dari wastafel cuci tangan dan floor drain di kamar mandi dimanfaatkan 

untuk flush pada closet yaitu dengan memfilternya terlebih dahulu. 

- Pada area taman kuliner disediakan wastafel untuk mencuci piring dan wastafel cuci 

tangan dengan tujuan untuk memisahkan limbah cair yang mengandung lemak 

dengan yang tidak mengandung lemak. Selain wastafel cuci piring di area taman 

kuliner, limbah cair yang mengandung lemak juga berasal dari pantry di gedung 

pengelola. Limbah ini akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam bak penangkap 

lemak sebelum difilter. Air limbah yang sudah difilter dimanfaatkan untuk flush pada 

closet. 

- Limbah cair dari closet akan dimasukkan ke dalam septictank kemudian diteruskan 

ke sumur resapan. 

4 PENUTUP 

Perencanaan dan perancangan desain Mangurejo Youth Center diharapkan mampu menjadi 

sarana ruang publik (sasaran utamanya yaitu remaja) dengan menerapkan konsep arsitektur 

berkelanjutan, dimana keberadaannya tidak membahayakan lingkungan sekitar, mampu 

mewadahi aktivitas masyarakat sekitar, dan akan terus aktif hingga generasi mendatang dapat 

menikmatinya juga. 
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