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SURAKARTA EXPERIENCE THEME PARK: KIDS JOB WORLD 

 

Abstrak  

 

Memiliki pekerjaan  merupakan sebuah fase kehidupan yang akan dilalui oleh setiap individu 

untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pemilihan pekerjaan ini dimulai dari saat masa kanak-

kanak hingga masa remaja. Meskipun telah melalui proses yang cukup panjang, tidak sedikit 

anak remaja yang masih bingung dalam memilih pekerjaan mereka di masa depan, sehingga 

permasalahan ini akan berdampak pada kinerja mereka saat di dunia kerja. Permasalahan ini 

terjadi karena mereka gagal menemukan dan mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi yang 

mereka miliki, sehingga mereka tidak dapat merencanakan karirnya dengan baik. Maka dari itu, 

dibutuhkan perancangan bangunan Surakarta Experience Theme Park: Kids Job World yang 

dapat mengenalkan anak mengenai berbagai macam pekerjaan dan dunia kerja. Perancangan ini 

diperlukan agar anak dapat lebih memahami minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki, 

sehingga mereka dapat memilih perencanaan karir yang tepat di masa depan. Perancangan 

bangunan ini dilakukan berdasarkan studi literatur dan observasi di lapangan yang hasilnya akan 

menjadi dasar perencanaan dan perancangan Surakarta Experience Theme Park: Kids Job World 

yang edukatif, rekreatif, dan ramah anak. 

 
Kata Kunci: Anak, Pekerjaan, Ramah Anak, Remaja, Taman Hiburan Tematik. 

 

Abstract 
 

Having a job is a life phase that one will have to passed in their life to fulfill their necessity. 

Choosing a job has a process, the process is run from children to adolescent. Eventhough they 

are going through a long process, many adolescent still confused about their future job and what 

they want to be in the future and this is can effect their performance in workplace. This problem 

occurred because the job that they are doing right now is not fit with their interest, talent and 

potential and this is lead to failed planning their career. Because of that, children need a 

Surakarta Experience Theme Park: Kids Job World building that can introduce many jobs and 

job world to them. This building design is needed to help children find their interest, talent, and 

potential, so that they can success planning their career in the future. The building design based 

on literature and observation, this will be a base to plan and design Surakarta Experience Theme 

Park: Kids Job World that educative, recreative and child friendly. 

Keywords: Adolescent, Children, Child Friendly, Job, Theme Park. 
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1. PENDAHULUAN  

Memiliki karir atau pekerjaan merupakan sebuah fase kehidupan yang akan dilalui oleh setiap individu 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memilih karir atau pekerjaan yang akan mereka jalani, setiap 

individu melewati proses perkembangan secara bertahap yang nantinya akan dinilai subjektif oleh 

individu itu sendiri. Proses perkembangan keputusan ini, dimulai dari saat masa kanak-kanak hingga 

masa remaja. Meskipun begitu, masih ada anak-anak yang gagal mengeksplorasi minat, bakat dan 

potensi yang mereka miliki sehingga menimbulkan kebingungan dalam memutuskan pilihan karirnya. 

Salah satu pilihan yang harus diputuskan setiap individu adalah memilih jurusan di perguruan tinggi, 

pemilihan ini sangat penting karena akan berdampak terhadap perencanaan karir di masa depan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Indonesia Career Center Network (ICCN) pada tahun 2017 

menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah memilih jurusan (kemdigbud.go.id, 2019). 

Salah dalam memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat akan menyebabkan masalah 

dalam perkuliahan, seperti pindah jurusan hingga drop out. Selain itu, menurut pemerhati Pendidikan 

dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Yohana Elizabeth Hardjadinata mengatakan mahasiswa yang 

salah memilih jurusan akan berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pekerjaan atau profesi yang 

akan dijalani. Sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dan kemampuan maupun ketrampilan 

yang mereka miliki tidak berkembang dengan baik (kemdigbud.co.id, 2019). Sebaliknya, jika 

seseorang bekerja di bidang yang mereka minati dan sukai, mereka akan lebih mencintai dan bahagia 

dalam melakukan pekerjaannya sehingga mereka akan lebih giat dan punya rasa tanggung jawab yang 

tinggi (Alfarisi, 2010). Oleh karena itu, diperlukannya sebuah fasilitas di Kota Surakarta yang dapat 

membantu siswa mengenali dan mengatahui minat, bakat dan potensi yang mereka miliki sehingga 

siswa dapat merencanakan karir mereka di masa depan dengan tepat.  

Kota Surakarta telah menjalankan program Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Berbagai 

upaya pemenuhan hak anak telah dilakukan pemerintah kota Surakarta, salah satunya adalah dengan 

membangun berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan berekreasi. 

Meskipun sudah terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun, masih perlunya membangun fasilitas bermain, 

berekreasi dan yang dapat mengedukasi anak-anak di Surakarta sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2003 tentang Perlindungan Anak juga mengatur upaya pemenuhan hak anak dalam bermain, bahwa setiap anak 

berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan 

berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

Dengan adanya permasalahan ini, maka dibutuhkan perencanaan dan perancangan Surakarta 

Experience Theme Park: Kids Job World untuk memperkenalkan anak dengan dunia kerja dan 

meningkatkan kesuksesan dalam perencanaan karir mereka di masa depan, dengan konsep yang 

edukatif, rekreatif, dan juga ramah anak. 

2. METODE  
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Untuk merencanakan dan merancang Surakarta Experience Theme Park: Kids Job World yang edukatif, 

rekreatif, dan ramah anak, metode yang digunakan adalah (1) metode pengumpulan data melalui studi 

literatur, observasi dan studi banding dengan pembahasan yang terkait dengan perencanaan dan perancangan 

taman hiburan, ramah anak, dan dunia kerja. (2) analisis dan sintesis, untuk mengolah data yang telah di 

dapan dan dianalisis untuk memecahkan masalah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisa dan Konsep Makro 

3.1.1 Kondisi Eksisting Site Terpilih 

Lokasi site terpilih untuk pembangunan Surakarta Experience Theme park: Kids Job World berada di 

Jl. Kolonel Soetarto, Jebres, Kota Surakarta. Lokasi ini mendapat bobot tertinggi yaitu 23 berdasarkan 

kriteria lokasi. Batas lokasi adalah sebagai berikut: 

Batas Utara: Jl. Kolonel Soetarto 

Batas Barat: Permukiman warga 

Batas Timur: jl. Kp. Petoran Surakarta 

Batas Selatan: Jl. Samirono I.  

3.2 Analisa dan Konsep Mikro 

3.2.1 Analisa dan Konsep Site 

 a. Analisa dan Konsep Pencapaian Bangunan 

Pintu masuk dan pintu keluar utama berada di Jl. Kolonel Soetarto. Pintu masuk dan keluar 

alternatif berada di Jl. Kp. Petoran.  

 

      

 

 

 

Gambar 1. Site Terpilih 

Sumber: Penulis 
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Gambar 2. Analisa Pencapaian Bangunan 

Sumber: Penulis 
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b. Analisa dan Konsep Matahari 

- Orientasi bangunan menghadap ke utara. 

- Bangunan memakai selubung bangunan dan disekitar site terdapat vegetasi juga elemen air. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Analisa dan Konsep Angin 

    Angin berhembus dari Barat Daya sehingga diperlukan vegetasi pemecah angin di Barat daya. 

 

 

 

 

 

 

d. Analisa dan Konsep Hujan 

Arah hujan sama dengan arah angin berhembus, perlunya emanfaatkan air hujan kembali 

dengan water harvesting system. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisa Matahari 

Sumber: Penulis 

 

Gambar 3. Analisa Angin 

Sumber: Penulis 

 

Gambar 4. Analisa Hujan 

Sumber: Penulis 
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e. Analisa dan Konsep Kebisingan 

Jarak bangunan dari jalan raya cukup jauh. Di sekeliling site juga terdapat vegetasi yang 

meredam kebisingan. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Analisa dan Konsep View 

    Bangunan sebagai point of view dan orientasinya akan mengarah ke utara yaitu jalan arteri. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Analisa dan Konsep Ruang 

Kebutuhan ruang ditentukan berdasarkan kegiatan civitas pada Surakarta Experience Theme Park: Kids 

Job World dengan kapasitas 1.060 orang. 

a. Program Fungsional 

Tabel 1. Kebutuhan Ruang 

CIVITAS KEGIATAN KEBUTUHAN 

RUANG 

PENGELOLA 

Direktur Memastikan kegiatan di dalam 

bangunan berjalan dengan baik. 

-R. kerja 

-R. rapat 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

Manager Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

yang berlangsung di bangunan 

-R. kerja 

-R. rapat 

-Lavatory 

-Musholla 

Gambar 5. Analisa Kebisingan 

Sumber: Penulis 

 

Gambar 6. Analisa View 

Sumber: Penulis 
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-Pantry 

HRD Mengevaluasi kinerja dan merekrut 

pekerja 

-R. kerja 

-R. rapat 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

 

Staff Kantor Membantu dalam menjalankan kantor -R. kerja 

-R. rapat 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

-R. arsip 

 

Receptionist dan staff 

tiket 

Mengarahkan pengunjung dan menjual 

tiket masuk 

-Front desk 

-R. ganti staff 

-R. istirahat staff 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

Staff di dalam Town 

dan Career planning 

hall 

Mengarahkan dan mengajarkan anak-

anak 

-R. ganti staff 

-R. istirahat staff 

-children’s town 

-youth’s town 

-career planning 

hall 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

Staff mekanikal dan 

kebersihan 

Menjaga kebersihan dan mengontrol 

mekanikal 

-R. ganti staff 

-R. istirahat staff 

-R. mekanikal 

-Lavatory 

-Musholla 

-Pantry 

Security Menjaga keamanan di dalam maupun 

di luar bangunan 

-Pos satpam 

-Lobby 

-Lavatory 

-Musholla 

Staff Food Court Menyiapkan dan menjual makanan -Food court 

-Lavatory 

-Musholla 

PENGUNJUNG 
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Anak 0-10 tahun Bermain dan belajar di children’s town -Children’s town 

-Lavatory 

-Musholla 

Anak 11-17 tahun Bermain dan belajar di youth’s town 

dan merencanakan karir mereka di 

career planning hall 

-Youth’s town 

-Career planning 

hall 

-Lavatory 

-Musholla 

b. Besaran Ruang 

Tabel 2. Luas Kebutuhan Ruang 

Kelompok Ruang Jumlah (m2) 

Ruang Pengelola 252,8 

Career Planning Hall 457,6 

Children’s Town 1.155,6 

Youth’s Town 1.111,6 

Ruang Penunjang 1006,9 

Ruang Utilitas 518,4 

Area Outdoor 2.275 

Total 6.777,9 

    

Perhitungan luas lahan yang dapat dibangun (KDB): 

   Luas lahan : 23.681 m2 

   KDB  : 60% 

   Luas lahan x KDB = 23.681 x 60 % = 14.208 m2 

   Perhitungan jumlah lantai: 

Luas kebutuhan ruang / Luas lahan yang boleh dibangun:  

6.777,9 / 14.208 = 0,48 (1 lantai) 

3.2.3 Analisa dan Konsep Arsitektur 

Dalam menentukan konsep tampilan arsitektur baik ruang dalam (interior) dan luar (eksterior) perlu 

menganalisa aktivitas pengunjung dan fungsi bangunan. Bangunan Experience Theme Park: Kids Jobs 

World merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk anak-anak dan memiliki fungsi untuk anak-

anak dapat berekreasi, bermain dan belajar. 

a. Interior 

Interior pada ruang pengelola, ruang penunjang, dan career planning hall akan memakai 
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warna yang terang dan warna pastel. Warna terang dan warna pastel merupakan warna dengan 

intensitas warna lemah hingga sedang, yang pas untuk bangunan yang diperuntukkan untuk 

anak-anak karena tidak membuat mata cepat lelah, menyenangkan dan tidak menakutkan.  

 IInterior di dalam Children’s Town dan Youth’s Town akan didesain seperti replika 

kota kecil yang nantinya akan diisi dengan berbagai macam toko ataupun bangunan di kota. 

Warna yang akan digunakan pada ruangan ini adalah warna yang kontras dan juga warna 

hangat untuk merangsang anak dalam beraktifitas yang menggembirakan dan kreatif.  

Desain ruang dalam memperhatikan desain yang ramah anak, dengan tidak ada material 

yang membahayakan anak dan tidak ada perabotan yang bersudut sehingga anak dapat 

bermain dengan aman dan nyaman. Di Children’s Town dan Youth’s Town di sepanjang jalan 

di dalamnya terdapat guiding block yang akan memudahkan penyandang disabilitas dapat 

berjalan dan menikmati kota kecil ini. 

b. Eksterior 

Eksterior bangunanan Experience Theme Park: Kids Jobs World akan menggunakan material 

kaca dan selubung bangunan dengan material plywood. Warna yang akan digunakan adalah 

warna terang seperti putih dan juga warna kontras dan pastel untuk penekanan pada bangunan. 

Gambar 7. Children’s Museum Seoul dan KidZania Jakarta 

Sumber: Archdaily.com & Cakrawalatour.com 

 

Gambar 8. Children’s Museum Seoul 

Sumber: Archdaily.com 
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Warna yang digunakan suasana aman, hangat, dan tidak menakutkan bagi anak. Selubung 

bangunan juga digunakan untuk menghalau sinar matahari langsung yang masuk ke dalam 

bangunan. Selubung bangunan dibuat melengkung di setiap sudut agar tampak dinamis dan 

ramah anak. 

c. Landscape 

Pada Experience Theme Park: Kids Jobs World ruang outdoor digunakan sebagai taman yang 

secara gratis dapat dikunjungi penduduk dan playground untuk bermain anak. 

- Material lunak (soft material) 

Material ini merupakan tanaman yang ada di lahan maupun yang diadakan pada taman. 

Material lunak yang akan digunakan pada bangunan ini yaitu pohon, perdu, semak, penutup 

tanah, dan rumput. 

 

 

- Material keras (hard material) 

Elemen keras yang digunakan pada bangunan ini adalah kursi taman, air mancur yang akan 

diletakkan di bagian depan bangunan, tempat sampah, signage, dan lampu taman. 

Gambar 9. Taman 

Sumber: lovepik.com, diakses Mei 2021 

Gambar10. Air Mancur 

Sumber: Pinterest, diakses Mei 2021 
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3.2.4 Analisa dan Konsep Ramah Anak 

Bangunan Experience Theme Park: Kids Job World ini dibangun dengan memperhatikan konsep ramah 

anak. Bangunan ramah anak akan memberikan anak-anak jaminan keamanan dan kenyamanan saat 

berada di dalamnya. Konsep keamanan dan kenyamanan yang diterapkan pada bangunan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Keamanan 

- Pada bangunan ini terdapat satpam dan petugas yang mengawasi anak-anak ketika mereka 

bermain 

- Pada bangunan ini terdapat papan informasi yang berada di setiap ruang kegiatan untuk anak, 

CCTV dan P3K. 

- Terdapat jalur evakuasi bencana, tangga darurat dan lift kebakaran yang disediakan bagi 

pengunjung. 

- Perabot yang bertepi runcing akan dipakainya pengaman sudut agar anak tidak terluka saat 

bermain. 

- Material yang digunakan pada bangunan ini bukan material yang beracun dan berbahaya bagi 

anak. 

b. Kenyamanan 

- Warna yang digunakan pada bangunan adalah warna yang tidak membuat lelah, seta membuat 

anak merasa aman dan nyaman. Warna yang digunakan adalah warna terang, hangat, pastel 

dan warna kontras. 

- Ketinggian wastafel, wc, meja, dan kursi disesuaikan dengan tinggi anak. 

- Terdapat vegetasi, taman, dan playground yang mengelilingi bangunan, sehingga anak dapat 

bermain dengan nyaman dan tidak kepanasan. 

- Di dalam ruangan memakai penghawaan buatan yaitu AC untuk kenyamanan anak. 

Di outdoor dan  di dalam ruangan Children’s Town dan Youth’s Town terdapat guiding block 

yang dapat digunakan penyandang disabilitas. 

4. PENUTUP 

Demikianlah perencanaan desain yang ingin diterapkan di Surakarta Experience Theme Park: Kids Job 

World, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan taman hiburan bagi anak dengan tema dunia kerja yang edukatif, rekreatif, dan 

ramah anak di Surakarta. 

2. Memperkenalkan dan menyediakan informasi berbagai pekerjaan yang dapat membantu anak 

dalam merencakan karirnya di masa depan. 
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