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KARANGANYAR YOUTH CENTRE SEBAGAI RUANG INTERAKSI DAN 

PENGEMBANGAN BAKAT MINAT DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 

REGIONALISME 

 

Abstrak 

 

Masa remaja merupakan masa yang penting dalam perkembangan manusia. Pada masa tersebut 

manusia mulai mencari identitas dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi masa dewasa. 

Remaja adalah potensi manusia yang perlu dimanfaatkan, sehingga dibutuhkan pembinaan bagi 

remaja tersebut agar dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun faktanya 

potensi remaja di Indonesia saat ini belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah 

setempat maupun dari masyarakat sekitar. Hal ini terbukti dengan penyaluran aktivitas dan 

potensi remaja yang tidak diikuti dengan perkembangan fasilitas positif yang mewadahinya. 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang belum mempunyai 

fasilitas khusus bagi para remaja untuk melakukan berbagai aktivitas dan potensinya seperti 

keterampilan, olahraga, dan juga seni. Melalui perancangan Youth Centre diharapkan mampu 

memberi fasilitas dan wadah untuk mengembangkan karakter, potensi, bersosialisasi dengan 

teman sebaya, menampung berbagai aktivitas positif, serta pengembangan sumber daya remaja 

di Kabupaten Karanganyar. Metode pembahasan yang di gunakan adalah deskriptif-kualitatif 

dengan menggunakan data primer yang didapatkan melalui observasi lapangan secara langsung 

dan data sekunder dari tinjauan literatur. Dari hasil analisis di dapatkan hasil akhir berupa 

perancangan Karanganyar youth centre sebagai ruang interaksi dan pengembangan bakat minat 

dengan pendekatan Arsitektur Regionalisme. Pada bangunan  Karanganyar youth centre 

menggunakan konsep desain Arsitektur Regionalisme yang diterapkan pada fasad dan atap 

bangunan. Selain itu, perancangan Youth Centre diharapkan mampu menjadi solusi terkait isu-

isu remaja yang sedang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. 

 

Kata Kunci: Remaja, Youth Centre, Arsitektur Regionalisme, Kabupaten Karanganyar, Potensi 

 

Abstract 

 

Adolescence is an important period in human development. At that time, humans began to look 

for identity in order to prepare themselves for adulthood. Adolescents are human potentials that 

need to be exploited, so that guidance is needed for them to bring about change for the better. 

However, the fact is that the potential of youth in Indonesia at this time has not received special 

attention from both the local government and the surrounding community. This is evidenced by 

the distribution of youth activities and potentials that are not followed by the development of 

positive facilities that accommodate them. Karanganyar Regency is one of the regencies in 

Indonesia that does not yet have special facilities for teenagers to carry out various activities and 

potentials such as skills, sports, and art. Through the design of the Youth Center, it is hoped that 

it will be able to provide facilities and a place to develop character, potential, socialize with 

peers, accommodate various positive activities, and develop youth resources in Karanganyar 

Regency. The discussion method used is descriptive-qualitative using primary data obtained 

through direct field observations and secondary data from a literature review. From the results of 

the analysis, the final result is the design of the Karanganyar youth center as a space for 
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interaction and talent development with an architectural approach to Regionalism. In the 

Karanganyar youth center building, the design concept of Regionalism Architecture is applied to 

the facade and roof of the building. In addition, the design of the Youth Center is expected to be 

a solution related to youth issues that are currently happening, especially in the Karanganyar 

Regency area. 

Keywords: Youth, Youth Centre, Regionalism Architecture, Karanganyar Regency, Potential 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Perkembangan yang terjadi pada 

masa remaja mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial maupun emosional. Sedangkan 

menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2001) masa remaja merupakan masa yang sangat penting karena 

pada tahapan ini terjadi pengembangan karakter dan tahap awal pembentukan kepribadian 

remaja sehingga perlu adanya pembinaan terhadap remaja karena pada masa ini remaja perlu 

mempersiapkan diri untuk masa mendatang sehingga perlu adanya sarana yang dapat membina 

dan menunjang perkembangan remaja kearah positif. Dalam perkembangannya, remaja mulai 

bereksplorasi dengan diri, nilai-nilai identitass peran, dan perilakunya. Menurut World Health 

Organization (WHO) masa remaja terjadi dalam rentan usia 12-24 tahun dan belum pernah 

menikah. Anak di usia remaja cenderung mempunyai rasa penasaran yang tinggi, dan memiliki 

keinginan untuk mencoba segala hal baru untuk proses pencarian jati diri untuk menentukan arah 

hidup ke depannya. Masa remaja haruslah mendapat bimbingan yang baik sebagai gambaran 

akan masa depan sehingga nantinya remaja mempunyai bekal untuk mempersiapkan menjadi 

penerus bangsa Indonesia. Tanpa kontrol dan bimbingan dari orangtua maupun orang dewasa 

yang baik, dapat menyebabkan terjurumus pada kenakalan remaja. Selain itu, kontrol sosial pada 

kegiatan remaja dapat diwujudkan dengan cara pengarahan serta pengembangan aktivitas yang 

mendukung bakat minat dari remaja itu sendiri. Kegiatan pengembangan diri untuk remaja 

haruslah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Santrock, pada masa remaja 

jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teman sebaya cenderung meningkat 

pesat. Dalam sehari remaja menghabiskan 40% waktunya untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya yang mempunyai kesamaan baik dalam pemikiran, pendapat ataupun hal-hal lain yang 

membuat mereka nyaman dalam beraktifitas bersama. Mereka cenderung ingin menjadi bagian 

dari sebuah kelompok untuk kemudian mendapat pengakuan dari orang lain.  
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Menurut Bappenas (2013), sekitar 68,7% penduduk Indonesia merupakan usia remaja. 

Pada tahun 2014 data survey kependudukan menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk di 

Karanganyar mencapai 0,62% sehingga jumlah remaja  di Karanganyar mencapai 62.057 jiwa. 

Selain itu, pendidikan untuk para remaja di Karanganyar hanya sebatas sekolah formal, para 

remaja kemudian mencari kegiatan di luar sekolah yang terdapat pada suatu komunitas untuk 

menghibur dan melepas penat dari padatnya kegiatan sekolah. Kegiatan di luar sekolah menjadi 

faktor yang sangat berpengaruh pada pengembangan karakter dan potensi pada remaja. Saat ini, 

di Karanganyar masih belum adanya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai sebagai wadah 

yang menampung aktivitas dan kreatifitas sehingga menyebabkan remaja di Karanganyar 

melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat untuk mengisi waktu luang di luar jam sekolah 

mereka yang berimbas timbulnya hal negatif diantaranya: meningkatnya kenakalan remaja, 

tingkat individualis yang tinggi serta kecanduan internet dan videogame dan pergaulan bebas 

dikalangan remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan masalah remaja lainnya. Selanjutnya 

Kabupaten Karanganyar juga memiliki banyak potensi alam dan potensi budaya yang harus 

dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah setempat, masyarakat sekitar dan pemuda-pemudi. 

Perancangan youth centre di Karanganyar ditunjukan untuk merancang sebuah ruang publik 

yang juga berfungsi sebagai fasilitas Pendidikan non formal dan karakter untuk para remaja. 

Selanjutnya menurut data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 500 ribu 

remaja sudah bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan formal. Selain itu, melalui perancangan 

youth centre diharapkan mampu memberi fasilitas berupa pendidikan non formal untuk 

mengembangkan karakter, potensi dan juga menampung berbagai aktivitas positif, serta 

pengembangan sumber daya remaja di Karanganyar sehingga apabila ada remaja yang 

berprestasi akan mengharumkan nama Karanganyar itu sendiri. Manfaat lain yang bisa 

didapatkan dengan adanya youth centre adalah terciptanya lingkungan positif bagi para remaja 

sehingga dapat mengarah ke perkembangan psikis ke arah lebih baik. Youth centre bertujuan 

sebagai pusat kegiatan remaja dengan beragam aktivitas diantaranya kegiatan edukasi, sosial, 

budaya, seni, olahraga, rekreasi dan masih banyak lagi. Sudah semestinya Karanganyar memiliki 

fasilitas yang layak, edukatif, rekreatif, interaktif dan diharapkan sesuai dengan karakter, budaya 

serta kebutuhan remaja Karanganyar sehingga nantinya dapat menjadi pusat untuk menampung 

aktivitas, bakat minat remaja demi perkembangan generasi muda penerus bangsa yang lebih 

baik. Perancangan dengan pendekatan Arsitektur Regionalisme diharapkan agar para remaja 
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setempat lebih memiliki rasa bangga dan cinta untuk melestarikan kebudayaan setempat 

dikemudian hari  melalui unsur dari Arsitektur Regionalisme yang di transformasikan ke dalam 

elemen bangunan youth centre yang akan di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan serta 

melalui kegiatan yang mengandung unsur budaya sehinnga para remaja nantinya dapat 

memanfaatkan fasilitas secara optimal sehingga terhindar dari kegiatan dan hal-hal negatif yang 

merusak serta memperkuat karakter dan potensi remaja sebagai generasi penerus bangsa yang 

cerdas dan berbudi luhur. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Youth 

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu “adolescence” yang artinya tumbuh. Adolence atau 

remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja baik perkembangan secara fisik, sosial, 

intelektual, dan emosi. Menurut Piaget (1990) menyatakan secara psikologi masa remaja adalah 

usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat, dimana remaja tidak lagi merasa dibawah 

tingkatan orang lebih tua melainkan berada ditingkat yang sama atau sejajar. Selanjutnya 

Santrock (2003) menyatakan masa remaja adalah suatu periode transisi dalam rentan kehidupan 

manusia, yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang mengakibatkan 

perubahan fisik, kognitif dan psikososial.   

Definisi yang dikembangkan oleh Psikolog Csikszentimihalyi & Larson menyatakan 

bahwa masa remaja ditandai dengan adanya proses perubahan entropy ke kondsi negentropy. 

Entropy yaitu sebuah keadaan dimana kesadaran manusia belum tersusun rapi namun isi dalam 

diri belum berfungsi secara maksimal, sehingga belum berkait secara baik contohnya 

pengetahuan, perasaan, dan lainnya. Sedangkan negentropy adalah kebalikan dari entropy yang 

artinya sebuah keadaan berupa kesadaran, pengetahuan, perasaan yang sudah tersusun dengan 

baik. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dengan adanya perubahan dan 

perkembangan fisiologis, kognitif, psikologis serta mulai meninggalkan ciri-ciri dan sifat kanak-

kanak serta mengalami perubahan baru untuk menghadapi perkembangan pada masa dewasa. 

Menurut Soetjiningsih (2010) ada tiga tahap perkembangan remaja berdasarkan proses 

penyesuaian menuju kedewasaan yaitu : 

a. Remaja awal berumur 12-15tahun (Early adolescent) 

b. Remaja madya berumur 15-18tahun (Middle adolescent) 
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c. Remaja akhir berumur 18-21 tahun (Late adolescent) 

Menurut Mihalyi Csikszentimihakyi & Larson (1984) ada beberapa karakterisitk pada 

remaja yaitu: 

a. Karakteristik Mental 

1) Remaja belajar dengan aktif dan cepat. 

2) Remaja suka berkhayal atau berangan-angan. 

3) Remaja tertarik pada hal baru yang bersifat khusus. 

b. Karakteristik Sosial 

1) Remaja suka membentuk kelompok dan ingin selalu dikelilingi teman-teman dekatnya. 

2) Remaja sangat sensitive dan sering terpengaruh dengan pendapat oranglain. 

3) Remaja butuh pengakuan dari orang lain. 

Menurut Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan 

yang meliputi perubahan yang berhubungan dengan psikoseksual, perubahan perilaku pada 

remaja. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-

kanak masih dialami namun kematangan masa dewasa sudah bisa terlihat. Yang dimaksud 

dengan perkembangan adalah perubahan terjadi pada rentang kehidupan. Perubahan itu dapat 

terjadi kuantitatif seperti berat badan dan tinggi badan. Sedangkan pertumbuhan secara kualitatif 

yaitu prubahan pola berfikir secara konkret menjadi abstrak.    

Menurut Havighurst salah satu peran remaja pada  masa perkembangan yang seharusnya 

dicapai adalah menerima keadaan fisik dan emosionalnya. Remaja dapat melakukan penyesuaian 

diri terhadap perubahan tubuh dengan menyesuaikan penampilannya, seperti memilih baju dan 

menjaga kebersihan tubuh. Pada periode remaja terdapat beragam minat tertentu hal ini 

tergantung pada jenis kelamin, lingkungan sekitar, kecerdasan, kesempatan yang dimiliki untuk 

mengembangkan minat, kemampuan bawaan, minat dari keluarga dan banyak faktor lain. 

Kenakalan remaja merupakan suatu kelainan laku perbuatan atau tindakan remaja yang 

bersifat asocial bahkan anti sosial yang melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum 

di masyarakat. Masa remaja juga merupakan tantangan bagi para remaja, banyak kesempatan 

yang ditawarkan dan apabila tidak dipergunakan sebaik mungkin bisa menjadi boomerang bagi 

para remaja. Selain itu aktivitas nonformal yang dilakukan remaja pada saat luang memberikan 

banyak kesempatan bagi remaja untuk berkembang. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan 
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teman sebaya ataupun keluarga akan bermanfaat bagi perkembangan pribadinya salah satunya 

sifat sosial yang positif seperti giving, sharing and helping.  

 

Gambar 1. Remaja Sedang Tawuran 

Sumber: google.com, 2021 

Masalah yang cenderung muncul pada masa remaja yaitu: konflik dengan orangtua 

karena seringkali berbeda pendapat, suasana hati yang berubah (mood swing), depresi, ceroboh, 

hal berisiko, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita kerap kali mendengar maupun membaca 

dari berita tentang kenakalan remaja yang marak terjadi seperti: perkelahian, penyebaran dan 

penggunaan narkotika, minuman keras, kasus kehamilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

masalah kenakalan remaja seharusnya mendapat perhatian khusus dan fokus untuk mengarahkan 

remaja kea rah lebih baik dan positif sehingga menciptakan remaja sebagai aset masa depan 

suatu bangsa. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. 

Berbagai faktor tersebut dikelompokan menjadi faktor eksternal yang meliputi krisis identitas 

dan control diri yang lemah. Selanjutnya ada faktor internal yang meliputi kurangnya perhatian 

dan kasih sayang orangtua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. adanya pengaruh 

lingkungan sekitar. 

1.2.2 Youth Center 

Youth centre atau pusat remaja adalah suatu wadah yang menampung beberapa jenis kegiatan 

yang dilakukan remaja 10-30 tahun baik secara personal ataupun kelompok untuk mendukung 

hobi dan passion remaja. Menurut Synder (1984) youth centre adalah tempat untuk bermain, 

membaca serta mempelajari berbagai hal atau keterampilan baru serta menjadi tempat 

bersosialisasi yang digunakan diluar jam sekolah. Kegiatan remaja biasanya meliputi: olahraga, 

keseniaan, kegiatan sosial, bisnis, maupun kegiatan keagamaan. Sebagai tempat yang mewadahi 

kegiatan remaja di beberapa bidang yang berbeda, youth centre memiliki berbagai fasilitas yang 
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mendukung serta mewadahi kegiatan tersebut agar remaja dapat mengembangkan hobi maupun 

passion secara teratur dan terarah. Selain itu, fungsi youth centre untuk menciptakan lingkungan 

sosial yang positif bagi remaja serta dapat menjadi tempat dalam proses kehidupan berbangsa, 

bernegara dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dari kegiatan serta 

komunitas yang tercipta didalamnya. Selain itu, youth centre merupakan sebuah bangunan 

dengan fungsi antara lain meningkatkan nilai kreativitas, meningkatkan nilai sosial, 

meningkatkan nilai kebudayaan dan meningkatkan nilai keolahragaan. 

 

2. METODE 

2.1 Teknik pengumpulan Data 

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan dan analisa data dalam menyusun laporan 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data dengan membaca melalui buku, majalah, 

koran, data pustaka, penelitian terdahulu, dokumen, standar yang telah ditentukan serta website 

yang terkait dengan masalah, tujuan, dan judul penelitian. 

b. Studi Preseden 

Studi preseden merupakan metode, analisis serta prinsip desain yang sudah ada maupun terbaru 

agar peneliti dapat mempelajari dan mengetahui nilai dari sebuah karya desain.  

c. Observasi Lapangan  

Melakukan survey atau pengamatan secara langsung untuk mengetahui kondisi dan lingkungan 

site terpilih, serta mengetahui potensi dan masalah apa saja di sekitar site. 

d. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pemerintah setempat dan masyarakat sekitar untuk 

mengumpulkan data. 

2.2 Analisa Data 

Data terkumpul melalui studi literatur, preseden, wawancara dan observasi lapangan kemudian 

dianalisa sehingga dapat disimpulkan menjadi acuan untuk menyusun perancangan Karanganyar 

youth centre. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perancangan 

Nama Karanganyar berasal dari pedukuhan desa yang diberikan oleh Raden Mas Said 

(Mangkunagara I) karena ditempat inilah ia menemujan kemantapan akan perjanjian baru untuk 

menjadi penguasa setelah memakan wahyu keraton dalam wujud burung Derkuku. Kondisi Fisik 

Karanganyar meliputi kondisi geografis, kondisi klimatologi, hidrologi, luas wilayah, topografi, 

rencana pola tata ruang wilayah. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kabupaten Karanganyar ± 77.378,64 ha dan 

terletak antara 110° 40”-110° 70” Bujur Timur dan 7° 28”-7° 46” Lintang Selatan. Wilayah 

Kabupaten Karanganyar dibatasi oleh: 

a. Sebelah Utara: Kabupaten Sragen 

b. Sebelah Selatan: Kabupaten Sukoharjo, dan Wonogiri 

c. Sebelah Barat: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali 

d. Sebelah Timur: Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur). 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Karanganyar 

 

3.2 Analisa Konsep Dan Perencanaan Dan Perancangan 

3.2.1 Analisa dan Konsep Makro 

Konsep makro pada pendekatan perancangan Karanganyar Youth Centre yaitu melalui analisa 

penentuan lokasi. Proses analisa melalui pengamatan terkait ketentuan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar mengenai pembangunan. Selain itu, proses analisa meliputi pemetaan 

Kawasan secara makro terhadap sekitar site untuk menentukan titik lokasi penting yang terkait 

dengan pendekatan konsep perancangan Karanganyar Youth Centre. Selanjutnya letak site youth 

centre yang strategis berada di Jalan Solo-Tawangmangu sebagai jalan utama Kabupaten 

Karanganyar, jalan penghubung Kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar, serta jalan 
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penghubung antar Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Lokasi site dapat di tempuh 

menggunakan kendaraan umum serta pribadi dari ukuran kecil hingga besar. 

3.2.2 Analisa dan Konsep Meso 

Proses analisa meso pada konsep perencanaan dan perancangan Karanganyar Youth Centre 

meliputi proses pemilihan site di Kabupaten Karanganyar. Pada sekitar site dekat dengan pusat 

pendidikan karena terdapat banyak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah 

menengah. Selanjutnya pada area site dekat dengan fasilitas umum seperti ATM, SPBU, Rumah 

sakit, Gedung Dakwah Muhamadiyah Karanganyar, Pasar Papahan serta area komersil lainnya 

seperti warung makan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. 

                     

Gambar 3. Peta analisa meso 

 

3.2.3 Kondisi Existing Site 

Lokasi site terletak di Jl. Solo-Tawangmangu, Papahan, Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten 

Karanganyar dengan luas site 1,7 ha. Lokasi tapak yang stragesis berada di pinggir jalan 

pertemuan dari berbagai arus antar kabupaten, jalur wisata, serta gerbang masuk menuju Kab. 

Karanganyar.  

Perancangan Karanganyar Youth Centre harus sesuai dengan kebijakan peraturan 

pemerintah daerah mengenai perancangan tata kota sehingga dikemudian hari tidak ada 

permasalahan dan penyalahgunaan tata guna lahan. Selain itu, berdasarkan kebijakan RTRW 

Kabupaten Karanganyar  tahun 2013-2023, lokasi site merupakan Kawasan yang di kembangkan 

sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 
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Gambar 4. Lokasi site terpilih 

 

3.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Site 

a. Kelebihan  

1) Lokasi site cukup strategis berada di pinggir jalan yang merupakan pertemuan dari 

berbagai arus antar kabupaten, gerbang masuk menuju Kab. Karanganyar, dan jalur 

wisata sehingga banyak kendaraan yang melewati site. 

2) Lokasi site berdekatan dengan pusat ekonomi (dekat dengan pasar Papahan dan banyak 

area komersil di sekitar site). 

3) Lokasi site dekat dengan fasilitas umum seperti Masjid, ATM, SPBU, Rumah Sakit, dll. 

4) Lokasi site dekat dengan area pemukiman warga serta dekat dengan sarana dan 

prasarana kota. 

5) Lokasi site dekat dengan pusat Pendidikan yaitu SD 01 Papahan, SD 02 Papahan, SDIT 

Ihsan Alkamil, SMPIT Ihsan Alkamil. 

b. Kekurangan  

1) Lokasi site berada sedikit dibawah permukaan jalan sehingga solusinya adalah 

bangunan perlu di urug atau dibuat semi bassemant. 

2) Lokasi site berada di di jalur cepat solo-tawangmangu 

3) Lokasi site tidak berada dekat persimpangan jalan atau pertemuan arus sehingga 

pengunjung dari arah solo harus mencari putaran balik atau patahan separator jalan. 

3.2.5 Analisa dan Konsep Site 

Analisa site dibuat untuk memperoleh konsep bangunan dan tatanan masa yang sesuai dengan 

kondisi site dan lingkungan sekitar. Dengan proses analisa yang dilakukan, diharapkan desain 

bangunan memiliki kelebihan tidak hanya dari segi estetika, fungsi, dan struktur melainkan 
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ramah lingkungan. Analisa site meliputi: analisa pencapaian dan sirkulasi, analisa matahari dan 

angin, analisa view, analisa kebisingan, analisa air hujan.  

3.2.6 Analisa Sirkulasi dan Pencapaian 

            

Gambar 5. Analisa sirkulasi dan pencapaian 

 

Tabel 1.  Analisa sirkulasi dan pencapaian 

 

No. 

 

 

Data yang diperoleh 

 

Analisa 

 

Konsep 

1. Jalan pada area sekitar 

site merupakan 

merupakan jalan 

penghubung antar 

Provinsi Jawa Tengah 

dan Jawa Timur serta 

jalur wisata menuju 

kearah Tawangmangu.  

Pada area site 

terdapat pusat 

Pendidikan, 

area komersil 

serta dekat 

dengan 

pemukiman 

warga sehingga 

terdapat 

kemungkinan 

pengunjung 

untuk berjalan 

kaki. 

Membuat pedestrian 

beserta street 

furniture sebagai 

akses menuju Youth 

Centre untuk 

masyarakat sekitar 

yang letak 

permukiman dekat 

dengan site. 

2. Jalan tersebut 

merupakan akses utama 

sebagai penghubung 

Pengunjung 

yang datang 

menggunakan 

Akses jalur in dibuat 

pada timur site 

sedangkan jalur out 
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antar Kota Solo dan 

Kabupaten Karanganyar. 

kendaraan 

pribadi maupun 

kendaraan 

umum memiliki 

kemudahan 

akses dari sisi 

utara. 

dibuat pada barat site, 

sehingga tidak 

menghambat lalu 

lintas pemacu 

kemacetan.  

3. Lebar jalan pada sisi 

utara site yaitu 14m. 

 Pada sisi timur site 

dibuat Main Entrance 

(pintu masuk utama) 

karena akses jaringan 

jalan di sisi timur site 

yang paling memadai. 

                           

3.2.7 Analisa Kebisingan  

 

Gambar 6. Analisa kebisingan 

Tabel 2. Analisa Kebisingan 

 

No. 

 

 

Data yang diperoleh 

 

Analisa 

 

Konsep 

1. Sumber kebisingan 

tertinggi berada pada jalan 

raya di sisi utara site yang 

disebabkan oleh kendaraan 

yang melintas, namun 

Urutan tingkat 

kebisingan dari 

intensitas tinggi ke 

rendah 

berdasarkan 

Penataan vegetasi 

dan pemasangan 

pagar pembatas 

pada area site 

dengan jalan raya 
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tingkat kebisingan pada 

area dalam site termasuk 

sedang. 

 

sumber bising 

yaitu: di sisi utara 

berasal dari jalan 

raya, di sisi timur 

berasal dari 

pengunjung 

Gedung Dakwah 

Muhamadiyah , di 

sisi selatan 

terdapat 

perumahan UNS 

Jati serta sisi barat 

berasal dari 

pengunjung 

Kraton Jumog 

sehingga dapat 

mereduksi 

kebisingan. 

2.   Penataan massa 

bangunan dan 

ruang Youth 

Centre. Beberapa 

kegiatan dan 

aktivitas yang 

terdapat pada 

Youth Centre 

seperti area 

pertunjukan 

tereduksi oleh 

kebisingan 

dikarenakan 

dikelilingi oleh 

beberapa massa 
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bangunan. 

3.2.8 Analisa Orientasi Bangunan dan View  

 

Gambar 7. Analisa Orientasi Bangunan dan View  

Tabel 3.  Analisa Orientasi Bangunan dan View  

 

No. 

 

 

Data yang diperoleh 

 

Analisa 

 

Konsep 

1. Pada sisi utara site terdapat 

jalan raya penghubung 

Kota Solo dan 

Karanganyar selanjutnya 

terdapat agrowisata dan 

pabrik gula Sondokoro 

yang jaraknya ±1km dari 

site. 

View terbaik 

terdapat pada sisi 

selatan site karena 

masih banyaknya 

pepohonan serta 

adanya aliran 

sungai papahan. 

View to site di 

fokuskan pada 

perancangan 

fasad bangunan 

yang menarik 

sehingga dapat 

dijadikan pusat 

perhatian dan 

memikat orang 

untuk datang. 

2. Pada sisi selatan site 

terdapat komplek 

Perumahan Puri 

Kahuripan, serta terdapat 

aliran sungai papahan. 

Selain itu, pada sisi timur 

site terdapat pemukiman 

warga dan RSIA Dian 

- Orientasi 

bangunan ke arah 

utara memiliki 

potensi yang 

cukup baik karena 

menghadap jalan 

raya. 

- Orientasi 

Orientasi 

bangunan ke arah 

utara memiliki 

potensi yang 

cukup baik 

karena terhubung 

langsung dengan 

jalan raya Solo-
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Pertiwi Karanganyar. 

 

bangunan kearah 

selatan dan timur 

kurang 

mendukung karena 

terdapat 

pemukiman warga. 

Tawangmangu 

sehingga menarik 

pengunjung untuk 

datang. 

                 

3.2.9 Analisa Matahari dan Angin 

 

Gambar 8. Analisa Matahari dan Angin 

Tabel 4. Analisa Matahari dan Angin 

 

No. 

 

 

Data yang diperoleh 

 

Analisa 

 

Konsep 

1. - Cahaya matahari pagi 

tidak panas, tidak 

menyilaukan, serta baik 

untuk kesehatan. 

- Cahaya matahari siang 

dan sore tidak sehat, 

menyilaukan serta tidak 

baik untuk kesehatan.  

- Matahari 

bergerak dari sisi 

kanan menuju sisi 

kiri site. 

- Bangunan pada 

area site 

merupakan 

bangunan tingkat 

rendah sehingga 

memungkinkan 

area site 

Penggunaan 

shading pada 

fasad bangunan 

untuk 

menghindari sinar 

matahari secara 

langsung masuk 

ke area bangunan. 
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mendapatkan sinar 

matahari. 

2. Arah angin bergerak dari 

arah tenggara ke arah barat 

laut. Pada sekitar site 

masih banyak terdapat 

pepohonan berukuran 

besar sehingga udara 

bersifat lebih sejuk. 

 

Bagian utara dan 

selatan site 

mendapatkan lebih 

banyak hembusan 

angin. 

 -Penataan 

vegetasi dapat 

mereduksi cahaya 

matahari masuk 

secara langsung 

ke dalam 

bangunan serta 

dapat mengurangi 

beban angin, dan 

mereduksi 

kotoran dan debu 

yang masuk. 

- Memaksimalkan 

bukaan pada area 

fasad serta 

penggunaan 

crossventilation 

untuk mengatur 

penghawaan 

alami pada 

bangunan. 

 

3.2.10 Analisa Drainase 

 

Gambar 9. Analisa Drainase 
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                           Tabel 5. Analisa Drainase 

No. Data yang diperoleh Analisa Konsep 

1.  Terdapat Sungai Papahan 

yang berada di sisi selatan 

site 

 

- Membutuhkan 

penangan air hujan 

serta saluran 

drainase pada site 

 

-Air yang berasal 

dari toilet, 

wastafel serta 

dapur foodcourt 

di alirkan ke 

sumur 

penampungan. 

Terdapat sumur 

penampungan 

pada area site 

sehingga air hujan 

akan di tampung 

di danau buatan 

tersebut serta 

apabila penuh 

akan disalurkan 

ke riol kota yang 

berada di utara 

site dan sungai 

papahan berada di 

selatan site. 

           

3.2.11 Analisa Lanskap 

           

Gambar 10. Analisa Lanskap 
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Tabel 6. Analisa Lanskap 

No. Data yang diperoleh Analisa Konsep 

1.  Pada area site sudah 

memiliki berbagai jenis 

vegetasi eksisting dari 

ukuran besar hingga kecil. 

 

- Membutuhkan 

jenis vegetasi yang 

memiliki akar yang 

besar dan kuat 

sebagai pengikat 

tanah karena site 

berada dekat 

dengan sungai. 

 

- Merawat dan 

mejaga vegetasi 

yang sudah ada 

disekitar site. 

-Menambah 

vegetasi yang 

memiliki akar 

yang besar dan 

kuat yang dapat 

mengikat tanah 

seperti pohon 

kenanga, 

kaliandra merah, 

kaliandra putih, 

pinus, mahoni, 

jati, angsana, 

lamtaro, waru 

gunung.  

3.2.12 Zoning 

Zoning bertujuan untuk menentukan tata ruang yang sesuai dengan tingkat privasi ruang. 
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Gambar 11. Analisa Zoning 

3.2.13 Analisa Pengguna dan Konsep Ruang 

Analisa pengguna dan konsep ruang meliputi jenis kegiatan, fasilitas yang ada, kegiatan 

pengguna, kebutuhan ruang, program ruang serta besaran ruang dari Karanganyar Youth Centre. 

3.2.14 Jenis Kegiatan  

Karanganyar Youth Centre memiliki berbagai macam pilihan kegiatan untuk para remaja 

diantara lain: bidang olahraga, seni, berkumpul dan berdiskusi dengan teman sebaya, 

mengerjakan tugas sekolah, dan masih banyak lagi. Untuk bidang olahraga dan seni remaja bisa 

mengikuti kursus yang telah disediakan agar semakin bakat tersebut semakin berkembang.  

3.2.15 Fasilitas pada Karanganyar Youth Centre 

Fasilitas pada Karanganyar Youth Centre akan dibagi dalam dua kategori yaitu fasilitas utama 

dan fasilitas penunjang. Baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang sama-sama memiliki 

peranan penting dalam perancangan youth centre ini.  

3.2.16 Pola Aktivitas Pengguna dan Kebutuhan Ruang 

Pola Aktivitas Pengguna adalah penggambaran secara umum mengenai aktivitas yang dilakukan 

di Karanganyar Youth Centre yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu: kegiatan utama, kegiatan 

penunjang, dan kegiatan servis.  

3.2.17 Analisa dan Konsep Tata Masa 

Analisis bentuk massa bangunan dimaksudkan untuk menentukan bentuk pemassaan bangunan 

yang efisien dan optimal dalam mewadahi setiap fungsi bangunan. Tata massa bangunan 

merupakan perletakan dari beberapa massa bangunan majemuk yang ditata berdasarkan zoning, 

fungsi, serta sirkulasi yang diperlukan. Jenis bentuk massa yang akan digunakan yakni bentuk 

massa majemuk dimana pada setiap massa digunakan untuk memfasilitasi setiap fungsi atau 

fasilitas kegiatan yang ada. Tiap-tiap massa bangunan akan memiliki karakteristik bentuk 

tersendiri sebagai identitas bangunan. Konsep tata massa bangunan yang akan digunakan dalam 

perancangan Karanganyar Youth Centre yaitu yakni bentuk modular atau grid. Bentuk fasad 

modular atau grid dapat menampakkan kesan keterbukaan dan kelapangan sehingga pengguna 

dapat merasa nyaman serta mendapatkan view yang luas dari berbagai arah. 
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Gambar 12. Analisa dan Konsep massa  

3.2.18 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi pada site atau bangunan ini terbagi menjadi dua yaitu sirkulasi untuk pengelola dan 

sirkulasi untuk pengunjung. Sirkulasi untuk pengelola berwarna kuning utamanya mencakup 

jalur menuju area parkir pengelola dan sirkulasi menuju kantor pengelola. Sedangkan untuk 

sirkulasi pengunjung berwarna biru mencakup seluruh sirkulasi massa bangunan. Selanjutnya, 

sirkulasi parkir pengunjung menggunakan pola radial atau mengelilingi site agar lebih mudah 

dan efisien. Selain itu pola melingkar juga bermanfaat sebagai jalur evakuasi apabila terjadi 

bencana seperti kebakaran. 

 

 

Gambar 13. Analisa dan Konsep Sirkulasi Pengunjung 
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Gambar 14. Analisa dan Konsep Sirkulasi Pengelola 

3.2.19 Analisa dan Konsep Arsitektur 

Konsep arsitektur yang akan dibahas meliputi tampilan luar atau eksterior bangunan serta 

tampilan dalam bangunan atau interior pada bangunan Karanganyar Youth Centre. 

3.2.20 Konsep  Bangunan 

Konsep perancangan yang dipilih untuk Karanganyar Youth Centre disesuaikan dengan fungsi 

utama yaitu sebagai ruang interaksi dan wadah untuk menampung aktivitas, bakat minat serta 

potensi para remaja sehingga nantinya remaja tumbuh menjadi pribadi dewasa yang mandiri, 

kreatif, serta berakhlak mulia. Selanjutnya gaya arsitektur yang digunakan pada Karanganyar 

Youth Centre adalah Arsitektur Regionalisme karena mengacu pada budaya setempat yang harus 

terus dilestarikan agar dikemudian hari tidak mengalami kepunahan. Dengan gaya arsitektur 

regionalisme diharapkan dapat meningkatkan semangat para remaja dan juga masyarakat 

setempat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Karanganyar. 

3.2.21 Konsep Eksterior Bangunan 

Tampilan eksterior bangunan youth centre menunjukan kesinambungan dengan konsep 

pendekatan bangunan yaitu Arsitektur Regionalisme yang mana dalam konsep tersebut 

menjelaskan adanya keterlibatan unsur manusia, budaya dan geografis sekitar. Unsur arsitektur 

lokal diterapkan pada atap dan fasad bangunan sebagai identitas Kabupaten Karanganyar yang 

Sebagian besar masih menggunakan budaya tradisional jawa pada fasad bangunanya. 
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Gambar 15. Rumah Joglo sumber:  

Tampilan gaya tradisional menonjolkan tampilan dengan penggunaan material alam 

berupa kayu dan batu alam, sentuhan warna cokelat serta menampilkan bentuk ornamen yang 

khas pada fasad bangunan. Selain itu, pada tampilan gaya tradisional bentuk massa bangunan 

difokuskan pada bentuk perpaduan massa balok dan limas disesuaikan dengan citra lokalitas. 

Beberapa massa bangunan ada yang menghadap ke arah barat dan timur sehingga 

perlunya penggunan shading dan over hang (atap panjang) sehingga dapat mengurangi paparan 

panas dan cahaya matahari yang menyilaukan masuk kedalam bangunan. 

3.2.22 Konsep Interior Bangunan 

Interior bangunan sangat berkaitan dengan suasana bangunan. Beberapa pemilihan unsur interior 

salah satunya adalah warna dan pencahayaan yang berpengaruh pada suasana dalam bangunan. 

Warna memiliki kemampuan untuk membangun suasana, menonjolkan fitur ruangan, serta 

memberikan ilusi ruangan. Pemilihan warna cokelat pada perancangan youth centre dapat 

menghasilkan kesan kedaerahan, warm, tenang serta kesederhanaan. Selain itu, pencahayaan 

baik alami maupun natural merupakan aspek penting pada sebuah ruangan. Tanpa pencahayaan, 

elemen lain tidak bisa di menunjukkan seluruh potensinya. Selanjutnya penggunaan material 

pada sisi interior tidak jauh berbeda dengan sisi eksterior. Material yang dominan akan dipakai 

adalah unsur kayu, dan unsur beton. 
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3.2.23 Analisa dan Konsep Struktur  

Sub structure adalah struktur yang terletak di bawah bangunan atau sering disebut pondasi 

struktur bawah bangunan atau pondasi jenis struktur tanah. Kondisi lahan yang merupakan tanah 

persawahan membuat kondisi tanah relatif gembur. Berdasarkan analisa tersebut jenis pondasi 

yang akan digunakan pada site ini antara lain, pondasi jenis ini adalah pondasi yang digunakan 

pada bangunan bertingkat dan mampu menahan beban yang cukup berat. Pondasi ini digunakan 

pada bangunan penunjang. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang tersusun oleh batu 

kali. Pondasi batu kali akan digunakan pada bangunan-bangunan penunjang. Pondasi ini 

merupakan salah satu pondasi dalam yang memiliki daya tahan dan stabilitas yang baik serta 

kokoh. Pondasi tiang pancang digunakan pada massa bangunan utama yaitu sport centre. 

Rigid Frame adalah struktur ini tersusun atas elemen- elemen linear berupa kolom dan 

balok. Penerapan struktur rigid frame akan dibarengi dengan penggunaan material yang ringan 

sehingga memiliki ketahanan terhadap angin maupun getaran gempa bumi dan gunung meletus. 

 

Gambar 16. Rigid Frame 

Upper structure merupakan struktur yang terletak dibagian atas bangunan. Pada 

bangunan youth centre menggunakan material genteng tanah lait atau beton untuk bangunan 

pendukung yang kontekstual dengan wilayah Kabupaten Karanganyar dimana bangunan 

masyarakat dominan menggunakan arsitektur jawa. 
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          Gambar 17. Atap Joglo 

Sedangkan untuk bangunan utama (sport centre) menggunakan sistem struktur bentang 

lebar space frame. Space frame merupakan struktur rangka batang yang memiliki daya beban 

yang ringan serta mudah dalam pembentukan sehingga sesuai untuk diterapkan pada objek 

rancang bangun. 

 

Gambar 18. Space Frame 

3.2.24 Analisa dan Konsep Utilitas 

Pada youth centre tersebut sumber air bersih menggunakan sumber dari PDAM dan sumur 

pompa. Sumber air bersih ini akan ditampung dahulu di ground tank kemudian di pompa 

dialirkan ke upper tank bangunan. 
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Gambar 19. Skema Sanitasi Air Bersih 

Limbah air kotor dibagi menjadi limbah padat (black water) dan limbah cair (grey water). 

Black water adalah limbah yang berasalh dari kotoran  manusia dalam hal ini buangan closet. 

Grey water adalah limbah yang berasal dari kamar mandi non closet. Konsentrasi pengotor 

organiknya tidak begitu besar. Mengandung sabun dan ditergent cukup tinggi. Black water 

merupakan limbah air yang mempunyai zat pengotor yang pekat sehingga dalam bangunan ini 

black water di alirkan ke septictank kemudian berakhir di sumur resapan. 

 

 

Gambar 20. Skema Sistem Pembuangan Air Kotor 

sumber: Analisa Penulis, 2021 

Greywater dikumpulkan untuk diolah menuju IPAL Greywater. IPAL Greywater 

nantinya mempunyai keluaran air yang mampu memenuhi kebutuhan siram wc dan urinal baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Greywater dikumpulkan ke bak pengumpul dengan sistem 

gravitasi. Selanjutnya greywater dialirkan secara gravitasi menuju pengolahan sekunder. Air 

limpasan dari reaktor biofilter anaerbob dialirkan ke bak pengendap akhir. Bak pengendap akhir 

ini merupakan bagian terakhir dari IPAL greywater sebelum ditampung di tangki penampung air 

bawah. Pada bak pengendap akhir ini juga terjadi penurunan 30% BOD menjadi 9 mg/l , 30% 

COD menjadi 17 mg/l , 30% TSS menjadi 7 mg/l , 20% NH3N menjadi 7 mg/l , dan 20% 
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kandungan oraganik menjadi 27 mg/l . Hasil keluaran IPAL tersebut sudah dianggap mampu 

secara kualitas untuk memenuhi kebetuhan siram wc dan urinal. 

 

             

Gambar 21. Skema Pengolahan Grey Water 

Air hujan yang jatuh di area site akan dialirkan ke bak penampungan air hujan, setelah 

bak penampungan penuh maka air akan dialirkan ke riol kota. Air yang telah tersimpan di bak 

akan digunakan untuk penyiraman tanaman, dan digunakan untuk tempat resapan dengan cara 

tidak melakukan perkerasan pada dasar bak penampungan. Sedangkan sebagian air hujan yang 

jatuh keperkerasan lahan akan mengalir ke lubang biopori yang berada di sekitar site. 

 

4. PENUTUP 

Perancangan Karanganyar youth centre sebagai ruang interaksi dan pengembangan bakat minat 

dengan pendekatan Arsitektur Regionalisme. Pada bangunan Karanganyar youth centre 

menggunakan konsep desain Arsitektur Regionalisme yang diterapkan pada fasad dan atap 

bangunan. Selain itu, perancangan Youth Centre diharapkan mampu menjadi solusi terkait isu-

isu remaja yang sedang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adam, F., Purwanto, E., & Suprati, A. (2014). Semarang Youth and Community Centre. Imaji, 

3(3), 161–170. 

Arifah, R. A., Singgih, E. P., & Marsudi. (2015). Youth Center dengan Pendekatan Arsitektur 

Regionalisme di Kabupaten Magelang. Arsitektura, 13(2). 

Curtis,William. (1985) “Regionalism in Architecture”, dalam  Regionalism  in  Architecture, 

editor Robert Powel, Concept Media, Singapura. 

Fatmawaty, R. (2017). Memahami Psikologi Remaja. Jurnal Reforma, 6(2), 55–65. 

Grey 

Water 

IPAL Flushin

g toilet 

Septic 

Tank 

Sumur 

resapa

Hasil 



27 

 

https://doi.org/10.30736/rfma.v6i2.33 

Mappiare, Andi, (1982). Psikologi Remaja. Surabaya. Usaha Nasional 

Mawu, G., Siregar, F. O. P., & Karongkong, H. H. (2017). Youth Center di Manado Arsitektur 

Regionalisme. Sam Ratulangi University. 

Muri’ah, P. D. R. H. S., & Dr. Khusnul Wardan, M. P. (2020). Psikologi Perkembangan Anak 

dan Remaja. Literasi Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=xGb5DwAAQBAJ 

Neufert, E. (2002). Data Arsitek. Edisi 33 Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 


