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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Proposal proyek berjudul Mangurejo Youth Center (Pendekatan 

Arsitektur Berkelanjutan). Menindaklanjuti proposal tersebut maka 

dibuatlah laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) dengan pemahaman judul sebagai berikut: 

a. Mangurejo merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa Ngesrep, 

Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. 

b. Youth, kata youth memiliki arti jejaka; teruna; kaum muda; kaum remaja; 

masa muda; kemudaan; pemuda (lektur.id, 2021). 

c. Center berdasarkan terjemahan dari kamus Bahasa Inggris-Indonesia 

artinya pusat; bagian tengah; (soccer) penyerang tengah (kamuskbbi.id, 

2021). 

d. Arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture adalah arsitektur 

yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa membahayakan kemampuan 

generasi mendatang, dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (James 

Steele dalam Arsandrie, 2019). 

Jadi, pengertian dari judul 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. 

1.2. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa, masa dimana seseorang masih kesulitan untuk mengendalikan 

emosinya sendiri. Pada masa remaja seseorang cenderung memiliki rasa 
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keingintahuan dan kreativitas yang tinggi. Pada masa ini mereka lebih 

menyukai kegiatan yang bersifat rekreatif karena waktunya sehari-hari sudah 

dihabiskan untuk belajar di sekolah. Mereka membutuhkan ruang untuk 

mengembangkan minat/bakat yang dimiliki dan bersosialisasi dengan teman 

sebayanya di luar lingkungan sekolah. 

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). Biasanya orang-orang berkunjung untuk sekedar berbelanja, 

kulineran, melihat pesawat terbang, dan berbagai aktivitas lain untuk mengisi 

waktu luang. Daerah ini menjadi langganan kaum remaja untuk berkumpul 

dengan teman-temannya (nongkrong). Namun, beberapa diantaranya ada yang 

melakukan penyimpangan seperti melakukan aksi coret-coret pada fasilitas 

publik, mabuk-mabukan, dan mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan 

di jalan (terkadang menimbulkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa 

seseorang). Hal ini dikarenakan emosi yang dimiliki kaum remaja masih belum 

stabil, membuat mereka mudah terpengaruh dan terbawa arus. Selain itu, 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. 

     

Gambar 1. Aksi Coret-coret yang Dilakukan Remaja pada Terowongan di Bawah Jalan Tol 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021 
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Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang dituntut untuk 

menjadi pribadi yang berkualitas dan kedepannya mampu bersaing secara 

sehat. Pemuda memiliki peran yaitu sebagai integral dari pembangunan 

nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan 

dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-

nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu 

lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (UU RI No.23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dalam Adam, 2014). Remaja perlu diarahkan pada 

kegiatan yang positif dan bermanfaat supaya mereka lebih terkontrol dan tidak 

terjerumus pada hal-hal negatif seperti narkoba dan pergaulan bebas. 

Masyarakat Desa Ngesrep memiliki beragam aktivitas dalam 

kesehariannya untuk mengisi waktu luang yang ada. Beberapa diantaranya 

memiliki kesamaan aktivitas dan membentuk sebuah komunitas. Komunitas 

yang ada di Desa Ngesrep dan sekitarnya diantaranya yaitu komunitas 

memancing, senam, bulu tangkis, bola voli, sepak bola, futsal, grup sepeda, 

grup rebana, pecinta motor CB, pecinta motor klasik, komunitas burung 

berkicau serta ada juga komunitas PKL (Pedagang Kaki Lima). Komunitas 

tersebut sebagian besar diikuti oleh remaja. 

 
Gambar 2. Komunitas Futsal Sedang Berlatih di Singopuran Futsal Center 

Sumber: Aldo, 2021 
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Gambar 3. Komunitas Motor Tua 

Sumber: Aldo, 2021 

 
Gambar 4. Komunitas Solo Friday Ride 

Sumber: Kumala, 2020 

Salah satu yang membuat Dukuh Mangurejo terkenal adalah 

keberadaan pasar rakyat. Pasar Mangu awalnya berada di samping Masjid Al-

Makmur Mangurejo, tetapi mulai tanggal 15 Desember 2020 seluruh aktivitas 

pasar resmi dipindahkan ke bangunan baru. Hal ini berpengaruh terhadap 

jumlah jamaah masjid tersebut.  

Keterlibatan remaja cukup memberikan pengaruh terhadap kemajuan 

dan kemakmuran masjid. Salah satu upayanya yaitu dengan mendekatkan 

aktivitas remaja dengan masjid sekitar. Jadi, perlu dilakukan perencanaan dan 

perancangan Mangurejo Youth Center (Pendekatan Arsitektur 

Berkelanjutan) yang lokasinya dekat dengan masjid, sehingga para remaja 

tidak hanya melakukan aktivitas yang bersifat rekreatif dan edukatif saja, tetapi 

juga tetap mengingat Allah SWT. Memanfaatkan komunitas yang sudah ada 
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dan menyediakan fasilitas yang banyak diminati oleh kaum remaja seperti 

olahraga dan kesenian, supaya mereka tertarik untuk berkunjung. Kehadiran 

wadah kegiatan remaja ini diharapkan dapat membuat para remaja berkumpul 

serta bersosialisasi dengan teman-temannya dan masyarakat, sehingga tidak 

menutup kemungkinan mereka akan bergabung dengan komunitas yang sudah 

ada atau membentuk komunitas yang baru karena kesamaan hobi atau minat 

yang mereka miliki. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana menentukan lokasi yang strategis untuk perencanaan 

Mangurejo Youth Center? 

b. Fasilitas apa saja yang dibutuhkan pada Mangurejo Youth Center? 

c. Bagaimana penerapan konsep arsitektur berkelanjutan pada desain 

Mangurejo Youth Center? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 
Tujuan dari perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth 

Center ini adalah sebagai berikut: 

a. Menemukan lokasi yang strategis untuk perencanaan Mangurejo 

Youth Center yang sesuai dengan RTRW dan aturan-aturan yang 

berlaku. 

b. Mangurejo Youth Center ini dibangun untuk mewadahi aktivitas 

masyarakat sekitar khususnya remaja. Sehingga diharapkan tempat ini 

mampu mengarahkan kaum remaja kepada hal-hal yang positif 

dengan disediakannya fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan pada desain Mangurejo 

Youth Center. 
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1.4.2. Sasaran 
Terbentuknya suatu Youth Center dengan konsep arsitektur 

berkelanjutan, dimana keberadaannya tidak membahayakan lingkungan 

sekitar, mampu mewadahi aktivitas masyarakat sekitar, dan akan terus 

aktif hingga generasi mendatang dapat menikmatinya juga. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan difokuskan pada ilmu arsitektur terkait dengan 

permasalahan perencanaan dan perancangan Mangurejo Youth Center sebagai 

tempat yang mewadahi aktivitas masyarakat sekitar khususnya remaja, 

sedangkan hal-hal lain diluar ilmu arsitektur akan dijadikan bahan pendukung.  

1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan penyusunan 

laporan ini adalah: 

a. Studi Literatur 

Melakukan studi literatur dari beberapa referensi terkait teori dan 

standar yang berlaku. Studi literatur dapat bersumber dari buku, jurnal, 

maupun internet sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis data 

maupun konsep. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung pada objek secara menyeluruh 

untuk mengetahui kondisi yang ada sehingga diperoleh data dan informasi 

terkait objek tersebut. 

c. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan tema pembahasan. 

d. Studi Banding 

Melakukan studi banding terhadap beberapa Youth Center yang ada. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum topik yang diangkat 

dengan menjabarkan latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori terkait Youth Center, arsitektur berkelanjutan, 

dan studi banding Youth Center yang diperoleh dari pustaka yang 

menjadi acuan dan landasan pada desain.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Membahas mengenai gambaran umum lokasi perencanaan yang 

berupa data fisik maupun non fisik dan peraturan daerah yang 

berlaku sebagai acuan dalam pemilihan lokasi. Pada bab ini juga 

membahas gagasan terkait perancangan. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN  

Menjabarkan tentang konsep yang diterapkan pada perencanaan dan 

perancangan desain Mangurejo Youth Center yang terdiri dari 

konsep makro dan mikro.  


