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BAB II 

KAJIAN DAN PENELUSURAN PERSOALAN 

2.1 KAJIAN KONTEKS KAWASAN KLITREN 

2.1.1 Data Eksisting Site 

Perancangan Youth Learning Centre ini berada di kelurahan Klitren, 

kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Lebih tepatnya di Klitren Lor yang 

merupakan area perbatasan kelurahan Kotabaru dengan kelurahan Klitren.  

1) Kondisi Sekitar Site 

Berdasarkan rencana pola ruang di kecamatan Gondokusuman 

Yogyakarta, kawasan sekitar site banyak didominasi oleh sarana pendidikan, 

komersial & pemukiman padat penduduk. Kondisi kawasan semakin berkembang 

setelah didirikannya Kampus UKDW ditahun 1985 yang kini menjadi magnet 

bagi masyarakat mengubah fungsi bangunan dipinggir jalan atau didalam 

perkampungan menjadi perdagangan dan jasa. Adapaun beberapa tempat yang 

menjadi landmark dan fasilitas yang ada disekitar site dapat dilihat pada gambar.  

Gambar 2.1 Peta Kawasan Klitren dan Lokasi Site 
Sumber : Data STUPA 7 Rizaldi Ihfatullah, 2017 
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2) Kondisi Site  

Kondisi site berada di ditengah-tengah perkampungan Klitren Lor 

tepatnya di RW 2. Di sebelah utara site merupakan jalan Kusbini, jalan utama 

satu arah, di barat site merupakan jalan utama Dr.Wahidin yaitu ada di 

perempatan jalan, di selatan site merupakan perumahan perkampungan warga 

Klitron Lor RW 2 dan di timur site adalah perkantoran milik Balai Yasa Pengok.   

Kondisi site memiliki kontur yang hampir rata dan saat ini merupakan 

lahan kosong yang belum terpakai dan ada beberapa perumahan warga, dan 

status lahannya sendiri merupakan tanah Sultan.  

Gambar 2.2 Peta Kondisi Sekitar 
Sumber : Penulis, 2018 
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3) Data Ukuran dan Batasan Site  

Total luas site perancangan Youth Learning Centre adalah 9.088 m². 

Terdapat beberapa batasan yang berada di site diantaranya : 

1. Utara : Jalan Kusbini dan pemukiman Klitren Lor RW 3 dan RW 4 

2. Barat : Jalan Dr. Wahidin dan Kelurahan Kotabaru 

3. Selatan : Pemukiman Klitren Lor RW 2 dan Rel Kereta Api Lempuyangan 

(non aktif) 

4. Timur : Balai Yasa Pengok 

Gambar 2.3 Kondisi Site 
Sumber : Pribadi dan www.google.com, 2017 

Gambar 2.4 Ukuran dan Batasan Site 
Sumber : Analisis Penulis,2018 

http://www.google.com/
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4) Potensi Site 

a) Dekat dengan fasilitas pendidikan sehingga memudahkan akses 

pengguna khususnya remaja untuk menuju tempat ini. 

b) Terletak di jalur utama kota. 

c) Akses mudah menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi 

dan pejalan kaki. 

d) Jaringan utilitas yang memadai 

e) Kondisi tanah baik dan dan relative rata. 

2.1.2 Peraturan Bangunan Terkait  

Dikutip dari Perda Kota Yogyakara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa aturan yang berlaku 

pada site rancangan adalah: 

1. Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang 

 KDB maksimal 80% 

 TB maksimal 4 lantai 

 KLB maksimal 3 

 KDH minimal 15% 

 Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter. 

 GSB minimal 4,5 meter dihitung dari as jalan. 

2. Tampilan Bangunan 

Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan 

dengan arsitektur tradisional local serta tetap memperhatikan keindahan dan 

keserasian lingkungan sekitar. Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur 

bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya. 

Berdasarkan kajian eksisting site dan peraturan bangunan terkait, luas 

lahan sebesar 9.088 m², dengan KDB Youth Learning Centrer yang akan 

dirancang sebesar 7.270,4 m², minimal KDH sebesar 1.817,6 m², dan TB 

maksimal 4 lantai. 
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2.1.3 Urgensi Fasilitas Remaja dan Remaja Di Klitren Lor 

Menurut DISDIKPORA DIY, perkembangan sarana, kegiatan, organisasi 

kepemudaan di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir saat ini tidak mengalami 

perubahan yang signifikan, sementara perkembangan gelanggang remaja yang 

dikelola pemerintah terlihat relaif stabil. Terdapat beberapa fasilitas untuk kegiatan 

para remaja yang ada dibeberapa daerah Yogyakarta yang berada di sekitar Klitren 

seperti gambar diatas. GOR UNY, GOR Amongrogo, dan Gelanggang Sorowajan 

merupakan beberapa fasilitas serupa yang ada disekiatar wilayah Klitren (site), 

yang mana pada Kawasan Klitren sendiri belum memiliki fasilitas atau wadah 

serupa untuk dapat menampung kegiatan remaja yang ada.  

Pada kawasan Klitren Lor memiliki potensi pemuda yang cukup 

berkembang dengan baik. Potensi tersebut adalah potensi dalam bidang olahraga, 

pendidikan dan kesenian. Ditengah-tengah berkembangnya potensi tersebut tidak 

diimbangi dengan fasilitas yang mampu menampungnya. Selama ini fasilitas yang 

dapat mewadahai kegiatan remaja belum maksimal, mereka menggunakan tempat-

tempat yang kurang layak atau tidak semestinya digunakan, contohnya bermain 

Gambar 2.5 Fasilitas kegiatan remaja di beberapa kawasan sekitar Klitren  
Sumber : Analisis Penulis, 2018  
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bulutangkis di tengah jalan/gang, berkumpul dan parkir liar di gang sempit, dan 

bimbingan belajar di rumah-rumah warga yang notabene kapasitasnya terbatas.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan, ternyata banyak minat remaja di 

Klitren Lor tertarik di bidang olahraga, kesenian, dan pendidikan. Dimana dari 

segi olahraga dengan jenis kegiatan seperti bola voli, bola basket, badminton, 

futsal, tenis meja, basket, dsb. Kemudian ketertarikan pada kesenian yang terdiri 

dari kerajinan payet kebaya, kerajinan batik jumput, musik karawitan, musik 

hadroh, drama, tari rampak gedruk buto, dsb. Dan ketertarikan akan pendidikan, 

Gambar 2.7 Persentase Ketertarikan Remaja di Kampung Klitren Lor 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Gambar 2.6 Beberapa Kegiatan Remaja di Klitren 
Sumber : Pribadi, 2018 
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ditandai dengan banyaknya kelompok belajar atau bimbingan belajar disekitar 

kampung Klitren. 

Jumlah keseluruhan remaja yang melakukan aktivitas di kawasan Klitren 

Lor sendiri sehari-harinya berjumlah ± 490 remaja. Kampung Klitren Lor yang 

menjadi batasan perancangan terdiri dari 5 RW dimana pemukiman dihuni oleh 

masyarakat asli Klitren Lor yang terdiri dari 587 KK dan pendatang yang 

didominasi anak muda. Total remaja asli dikampung Klitren Lor berjumlah 248 

orang dan pendatang yang merupakan anak kost berjumlah 242 orang, dengan usia 

12-18 tahun sebanyak 287 orang dan usia 18-24 tahun sebanyak 203 orang. Salah 

satu alasan mereka memilih kampung Klitren Lor untuk tempat tinggal karena 

lokasinya strategis berdekatan dengan kampus atau sekolah mereka antara lain 

UKDW, LPP, AKPRIND, AA YKPN dan SMK Perindustrian. 

Gambar 2.8 Sebaran Jumlah Remaja di Kampung Klitren Lor 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Berdasarkan kajian remaja yang ada di Klitren, banyaknya populasi 

remaja dan potensi yang ada di Klitren Lor menjadikan sebuah tuntutan 

akan suatu wadah (Youth Learning Centre) bagi mereka untuk dapat 

meningkatkan minat, kreatifitas dan bakat dari berbagai bidang kegiatan 

seperti olahraga, kesenian dan pendidikan. Adapun pengelompokan 

kegiatan secara garis besar sebagai berikut : 

2.1.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kawasan Klitren juga memiliki problem yang kompleks yaitu berupa 

minimnya ruang terbuka untuk publik. Berdasarkan peta pola ruang yang ada 

Klitren, hanya ada satu ruang terbuka hijau public yang sudah ada saat ini yaitu 

Embung Langensari. Selain karena lahan pemukimannya yang juga padat, 

banyaknya lahan-lahan yang tidak dikelola dengan baik seperti pada lahan di Balai 

Yasa Pengok dan perumahan-perumahan peninggalan jaman Belanda di Klitren 

juga menjadi penyebab kurangnya ruang terbuka untuk publik. 

Tabel 2.1 Daftar Pengelompokan Kegiatan didalam Youth Learning Center 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari STUPA 7, ruang terbuka hijau 

untuk public berbanding sangat jauh daripada ruang terbuka hijau pribadi. Dimana 

persentase untuk RTH public hanya 15% sedangkan RTH pribadi sebesar 75%.  

Adapun kajian RTH diatas dapat menentukan suatu strategi untuk 

dapat meningkatkan RTH public salah satu caranya yaitu dengan membuat 

lahan hijau baru dan dengan menerapkan bangunan hijau menggunakan 

metode dari green façade terhadap desain rancangan Youth Learning Center 

serta metode green landscape pada penataan ruang luar/landscape. Sehingga 

bangunan yang dirancang harus bisa menyediakan RTH baru didalam site. 

Gambar 2.9 Rasio Persentase RTH Publik dan RTH Pribadi 
Sumber : Analisis STUPA 7 Rizaldi I, 2017 
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2.1.5 Data Iklim 

1) Suhu Udara dan Kelembaban 

Pada table diatas menunjukan bahwa suhu udara yang dihasilkan di kawasan 

Klitren Lor dominan tinggi, dimana suhu udara minimum terjadi di bulan Januari 

dengan 27,5° dan suhu udara maksimum 32,5° yang terjadi pada bulan April. 

Kelembaban udara di Klitren Lor juga dominan tinggi, kelembaban minimum 

terjadi di bulan agustus yaitu 84% sedangkan kelembaban maksimum terjadi di 

bulan Februari, Maret dan November dengan angka 89%. Mengingat  lokasi Klitren 

Lor yang berada di pusat kota Yogyakarta, tingginya tingkat polusi udara akibat 

dari asap kendaraan menjadi salah satu factor penyebab site memiliki iklim 

lingkungan yang panas. 

Suhu udara dan kelembaban yang tinggi pada site, sehingga perlu 

adanya suatu pendekatan khusus terhadap desain rancangan Youth Learning 

Center di Klitren agar mampu merespon kondisi lingkungan sekitar dengan 

baik. Maka ditetapkan pendekatan green architecture sebagai metoda yang 

digunakan dalam mewujudkan arsitektur ekologis atau ramah lingkungan 

untuk mencapai keseimbangan pada sistem interaksi manusia dengan 

lingkungan yaitu berupa pendekatan pada Green Landscape dan Green 

Façade pada desain Youth Learning Center. 

 

Tabel 2.2  Tabel Rata-rata Komponen Iklim Menurut Bulan di Klitren 
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2017, BPS Kota Yogyakarta. 
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2) Kecepatan Angin  

Berdasarkan data yang diperoleh dari meteoblue.com, arah angin pada site 

didominasi dari arah selatan dengan kecepatan 5 m/s dan dari arah utara kecepatan 

tidak terlalu dominan dengan rentan 1m/s-2m/s. Data tersebut diambil pada 

ketinggian 10m diatas permukaan tanah sehingga kecepatan tersebut perlu 

dikonversikan agar dapat sesuai dengan kecepatan angin yang setara dengan 

ketinggian bangunan. 

Kecepatan angin 10m diatas permukaan tanah tersebut dapat direduksi dengan 

menggunakan table koefisian. Pada table diatas menunjukan bahwa semakin padat 

permukaan yang dilewati angin maka akan semakin berkurang. Sebelum dikalikan 

Gambar 2.10 Wind Rose pada Kawasan Klitren Lor (Site) 
Sumber :www.meteoblue.com, 2018 

 

Tipe Area Kecepatan Angin Relatif  (roughness factor)

Permukaan air, lebih dari 1 km 1

Kawasan sub urban terbuka 0,7

Kota kecil, sub urban 0,6

Kota medium, kepadatan medium 0,5

Pusat kota, kepadatan tinggi 0,4

Tabel 2.3 Tabel koefisien reduksi kecepatan angin 
Sumber : Climate-Conscious Architecture-Design and Wind Resting Method for 

Climates in Chang, Kuismanen 2008 
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oleh koefisien roughness factor kecepatan angin harus dikalikan dengan koefisien 

0,75 terlebih dahulu sebagai faktor pereduksi angin makro.  

Arah angin tersebut dapat menentukan penataan ruang luar dan ruang 

dalam pada bangunan Youth Learning Centre pada sisi selatan dengan 

penambahan vegetasi untuk dapat meminimalisir/mereduksi angin yang 

berlebih, bukaan bangunan pada sisi tenggara dan timur dapat disesuaikan 

dengan sisi barat agar angin dapat menyebar ke seluruh ruangan. 

3) Matahari 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari gambar diatas, keadaan matahari 

maksimum jatuh pada bulan Juni dan Desember, dimana pada jam 09.00-12.00 

lebih banyak dari arah timur, sedangkan pada jam 13.00-15.00 lebih banyak dari 

sisi barat.  

Titik arah datang matahari akan mempengaruhi tata massa bangunan 

dan tata lansekap Youth Learning Centre yang akan mengaplikasikan system 

green façade dan green landscape sehingga dapat menentukan jenis tanaman 

yang akan digunakan. Dari data diatas maka peletakan green façade serta 

green landscape diletakan banyak pada sisi barat dan timur bangunan dengan 

pemilihan jenis tanaman yang memerlukan banyak penyinaran matahari, 

Gambar 2.11 Sun Path pada Kawasan Klitren Lor (Site) 
Sumber :www.meteoblue.com, 2018 
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sedangkan pada sisi utara dan selatan diberikan tanaman yang tidak 

memerlukan banyak penyinaran. 

2.1.6 Aksesibilitas 

Melihat letak dari site yang berada di perempatan jalan, maka kemudian akses 

masuk bagi kendaraan menjadi pertimbangan yang penting, dimana terdapat 2 akses 

untuk menuju lokasi site, yaitu akses pejalan kaki yang datang dari pemukiman 

Klitren Lor RW 2 dan akses kendaraan baik mobil atau motor yang melalui jalan 

utama yaitu jalan Kusbini yang mana merupakan jalan satu arah di utara site, 

sedangkan di barat site merupakan area perempatan yang mana ini tidak 

memungkinkan untuk akses masuk melalui sisi ini.  

Akses sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki ini kemudian akan 

mempengaruhi akses masuk-keluar dan sirkulasi yang akan di aplikasikan 

kedalam site. Dari persoalan diatas maka hal yang dilakukan dalam mengatasi 

persoalan aksesbilitas yaitu dengan menempatkan akses masuk dan keluar 

kendaraan pada sisi utara site serta melebarkan akses kendaraan didalam site 

dan disediakannya akses masuk untuk warga RW 2 yang berjalan kaki dari 

sisi selatan site. 

Gambar 2.12 Aksesibilitas Menuju Site 
Sumber :Penulis, 2018 
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2.2 KAJIAN YOUTH CENTER  

2.2.1 Pengertian Dan Tujuan Youth Center 

"YOUTH CENTER" merupakan istilah bahasa inggris yang terdiri dari dua 

kata yang mana masing-masing berarti sebagi berikut: 

Youth  :Masa muda 

Center :Pusat, Bagian tengah, pokok, pangkal 

Menurut John M. Echols, Youth Center adalah :  

1. Youth Center yaitu pusat kegiatan remaja.   

2. Youth Center yaitu suatu wadah atau tempat yang bersifat tetap bagi remaja 

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan secara teratur dan terarah 

dengan penanggung jawab tertentu.  

Secara umum fungsi dan tujuan Youth Center adalah: 

1. Menyediakan wadah kegiatan bagi generasi muda dan pengalaman praktis  

serta menumbuhkan rasa tanggung jawab diantara mereka sebagai bekal 

untuk turut secara aktif dalam pembangunan masyarakat. 

( W.J.S Poerwadarmmta.Kamus Besar Bahasa lndonesia,Balai 

Pustaka,.,Jakarta,1995. * Kamus Inggris-Indooesia John M.Echols dan 

Hasan Shadily.PT Gramedia Jakarta.) 

2. Sebagai sarana dan prasarana kegiatan pemuda yang meliputi kegiatan 

mental spiritual,pengetahuan dan keteramplan, olahraga, seni, dan 

rekreasi. 

3. Membina kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan 

denean pembinaan generasi muda. 

4. Memberikan pelayanan bagi masyarakat umum atau pengunjung 

khususnya remaja usia 12-22 tahun dalam skala kota, dalam mencari 

informasi untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan minat 

baca, menambah wawasan serta informasi dan teknologi.   

5. Mewadahi dan membina kegiatan remaja dalam hal keterampilan di 

bidang kesenian dan mengembangkan serta menyalurkan minat dan bakat 

di bidang olahraga. 

6. Memupuk minat baca remaja.  

7. Mendorong semangat belajar.   
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8. Menaikkan kualitas mutu pendidikan.   

9. Membekali remaja dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang 

kesenian.   

10. Membina dan meningkatkan daya kreasi remaja.   

11. Memupuk jiwa sportifitas di kalangan remaja.   

12. Mengembangkan bakat remaja. 

2.2.2 Arah Kegiatan Yang Diwadahi  

A. Sebagai sarana pendidikan non formal 

 Meningkatkan pengetahuan dan pembentukan pribadi yang sehat 

untuk dijadikan bekal dalam kehidupan. 

 Mengarahkan kegiatan pada pengisian waktu luang agar bermanfaat. 

B. Sebagai arena rekreasi dan komunikasi 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai tempat membuang kejenuhan 

lewat aktivitas yang bersifat rileks. 

 Sebagai arena bertukar informasi dan pengalaman antar remaja. 

2.2.3 Perumusan Kegiatan Yang Akan Diwadahi 

Berangkat dari pernyataan bahwa Gelanggang Remaja merupakan fasilitas 

pembinaan yang berupa wadah pendidikan non formal, dimana kegiatan yang 

berlangsung di dalamnya tidak berdasarkan kurikulum buku. Sehingga 

selanjutnya perlu dirumuskan kegiatan yang tepat guna, berdaya guna serta 

berhasil guna sesuai dengan aspirasi tuntutan kebutuhan remaja dan masyarakat. 

1. Pola Kegiatan Pembinaan 

A. Sistem Pembinaan 

Sistem pembinaan akan menentukan bentuk dan wadah yang ada, dimana 

sistem pembinaan ini meliputi: 

 Sistem pembinaan satu arah 

Untuk pengetahuan yang bersifat pasif seperti ceramah, penataran dan 

pemberian teori ketrampilan di dalam kelas. 

 Sistem pembinaan dua arah  

Untuk berbagai kegiatan diskusi, bertukar informasi, bimbingan 

belajar dan penyuluhan. 
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 Sistem pembinaan yang bersifat latihan fisik 

Latihan pembinaan fisik seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli, 

bola basket, latihan musik dan menari. 

B. Sifat Pembinaan 

Sifat pembinaan disesuaikan dengan karakter remaja dan kebutuhan akan 

sasaran tertentu untuk masing-masing kegiatan. Sifat-sifat pembinaan 

tersebut antara lain edukatif, kreatif dan rekreatif. 

C. Tingkat Kegiatan Pembinaan 

1. Kegiatan Primer 

Tingkat kegiatan primer yaitu kegiatan utama yang akan diwadahi di 

Gelanggang Remaja dimana meliputi: 

 Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan 

pengembangan kepribadian remaja seperti ceramah, diskusi dan 

kepustakaan. 

 Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan sikap sosial 

kemasyarakatan bagi remaja. 

 Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan 

pengembangan daya kreasi remaja seperti kesenian dan 

pengembangan minat. 

 Kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rekreatif 

komunikatif seperti koperasi remaja. 

2. Kegiatan Sekunder 

Kegiatan sekunder yaitu kegiatan yang menunjang kegiatan utama 

yakni: 

 Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Gelanggang 

Remaja seperti pengelolaan pelaksanaan program dan 

pengelolaan fasilitas pembinaan. 

 Kegiatan pelengkap yaitu kegiatan servis seperti parkir dan 

penyimpanan perlengkapan. 

Berdasarkan kajian tentang pengertian dan kegiatan di Youth Center, dapat 

disimpulkan bahwa Youth Center merupakan suatu wadah untuk berbagai 

macam aktivitas remaja untuk dapat menciptakan, mengembangkan dan 
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menyalurkan potensi bakat serta kreatifitas yang mereka miliki. Sehingga 

kriteria desain yang harus dipenuhi pada perancangan Youth Learning Center 

ini adalah harus mampu mewadahi kegiatan remaja dalam hal kegiatan 

aktif/fisik yang sifatnya lebih untuk rekreatif berupa olahraga (badminton, 

voli, tenis meja, futsal, dan basket), sedangkan kegiatan pasif yang sifatnya 

edukatif dan menciptakan kreatifitas lebih ditujukan untuk kegiatan 

semacam bimbel, diskusi, penyuluhan, seminar, keterampilan seni, dsb.   

2.2.4 Sarana Dan Prasarana 

Sesuai dengan peranan Gelanggang Remaja dalam pembinaan generasi 

muda, maka titik berat Gelanggang Remaja adalah pada penyediaan fasilitas 

khususnya sarana dan prasarana secara tetap dan berkesinambungan bagi kegiatan 

para remaja. 

Ada berbagai jenis fasilitas prasarana dan sarana yang dapat disediakan oleh 

Gelanggang Remaja. Secara garis besar fasilitas tersebut dapat dibagi menjadi dua 

jenis fasilitas yaitu: 

1. Prasarana Fisik 

A. Gedung atau ruangan untuk kegiatan operasional 

Fasilitas ini berupa gedung atau ruangan yang dapat menampung 

berbagai jenis kegiatan atau sekurang-kurangnya lebih dari satu jenis 

kegiatan. Dimana kegunaan gedung ini yaitu untuk menampung berbagai 

jenis kegiatan, maka terdapat dua kemungkinan mengenai bentuk 

ruangan yakni: 

1) Berbentuk suatu gedung atau ruangan yang memiliki berbagai 

kelengkapan yang memungkinkan diselenggarakannya berbagai jenis 

kegiatan. Gedung atau ruangan yang demikian bersifat serba guna 

sehingga dinamakan gedung atau ruang serba guna. 

2) Berbentuk beberapa unit atau ruangan yang masing-masing 

digunakan untuk menyelenggarakan satu atau lebih jenis kegiatan 

tertentu seperti sebagai berikut: 

i. Kompleks, artinya beberapa unit gedung dalam satu area tanah 

misalnya gedung olah raga, gedung seni budaya dan gedung 

perpustakaan. 
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ii. Satu gedung yang terdiri atas beberapa ruangan (satu atap) 

misalnya ruangan serba guna, ruang belajar dan ruangan rapat. 

B. Gedung atau Ruangan untuk kegiatan pengelolaan 

Kegiatan pengelolaan memerlukan tempat tersendiri yang terpisah dari 

kegiatan operasional. Fasilitas untuk kegiatan pengelolaan berupa gedung 

atau ruangan perkantoran. Gedung atau ruangan perkantoran tersebut 

kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi. Kelengkapan ruangan perkantoran terutama ialah tempat untuk 

fasilitas administrasi tata usaha, tempat menerima tamu, gudang dan kamar 

kecil.  

Namun gelanggang Remaja bukanlah suatu lembaga perkantoran yang 

terikat oleh jam kerja. Kegitan operasional lebih banyak diselenggarakan 

pada sore atau malam hari. Ciri khas lain dari Gelanggang Remaja adalah 

bahwa kegiatan para remaja di dalam gelanggang bersifat mengisi waktu 

luang dan rekreasi. Kecuali pada hari libur, kegiatan untuk mengisi waktu 

luang dan berekreasi pada umumnya dilakukan sesudah waktu sekolah atau 

waktu kerja. 

Berdasarkan kajian prasarana di Youth Center, maka kriteria desain pada 

perancangan Youth Learning Center ini adalah terdiri dari beberapa unit 

massa bangunan berdasarkan pengelompokan jenis kegiatannya, yaitu 

terdapat bangunan untuk pengelola dan bangunan utama atau operasional. 

Adapun kebutuhan ruang di Youth Learning Center ini sebagai berikut :  
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2. Sarana Fisik 

Fasilitas sarana fisik berisi berbagai macam dan jenis peralatan sesuai 

dengan kegiatan yang dislenggarakan. Jenis kegiatan yang diselenggarakan 

pada umumnya adalah olahraga, kesenian, pengetahuan dan ketrampilan 

serta pendidikan mental spiritual. Terkait dengan penyediaan fasilitas 

kegiatan terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh yakni sebagai berikut: 

a. Semua fasilitas peralatan yang diperlukan disediakan oleh Gelanggang 

Remaja. Para pemakai dan peserta kegiatan dapat menggunakannya 

dengan cara: 

1. Menyewa 

Peraturan penggunaan peralatan kegiatan hendaknya disesuaikan 

dengan kemampuan para remaja yang pada umumnya belum 

memiliki penghasilan sendiri. 

2. Cuma-Cuma 

Cara ini hanya dapat diperlakukan kepada remaja yang menjadi 

anggota Gelanggang Remaja.  

b. Sebagian fasilitas kegiatan disediakan oleh Gelanggang Remaja dan 

sebagian diusahakan oleh para peserta kegiatan sendiri. 

Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan Ruang didalam Youth Learning Center 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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c. Semua fasilitas kegiatan diusahakan oleh para peserta kegiatan. 

3. Sarana Non Fisik 

Fasilitas sarana non fisik berbentuk jasa yakni berupa keahlian atau 

ketrampilan yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

Jasa tersebut dapat berupa pelatih, tutor dan pembimbing. Fasilitas sarana 

nn fisik selanjutnya juga dapat berbentuk pelayanan seperti wisata remaja, 

bimbingan dan penyuluhan dan konsultasi psikologi. 

Dalam pelayanan wisata remaja di Gelanggang Remaja, dapat dilakukan 

dengan cara membantu menyelenggarakan suatu wisata remaja (aktif) dan 

memberi informasi, petunjuk atau saran mengenai penyelenggaraan wisata 

remaja (pasif). 

Berdasarkan kajian sarana yang ada di Youth Center, maka kriteria desain 

pada perancangan Youth Learning Center ini adalah yang bersifat fisik akan 

disediakannya buku-buku perpustakaan & alat olahraga, dan yang bersifat 

nonfisik dapat berupa adanya pelatih, tutor, guru, konsultasi psikologi, dsb. 

2.2.5 Standar Persyaratan Ruang 

1. Perpustakaan 

Berikut ini merupakan standar pencapaian ruang yang diukur dari benda yang 

berada yang diletakan dalam perpustakaan serta pencapaian gerak 
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Pada gambar diatas standar lorong maksimal 3 meter , untuk menangkut 

kereta dorong dengan ukuran 92x99x50 cm . Perpustakan youth center yang di 

gunakan oleh kalangan muda juga memiliki pertimbingan jarak antar rak dengan 

rak yang lain. Rak diletakan berdasarkan jenis koleksinya, mulai dari koleksi 

majalah anak-anak, bacaan anak- anak, ilmu pengetahuan dasar hingga ilmu 

pengetahuan umum, hobby dan olahraga maupun buku mengenai agama dan tauhid.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Standar Ruang gerak dan Rak Buku 
Sumber : Data Arsitek, 2018 

 

Gambar 2.14 Skema minimal jarak dan Lorong Rak 
Sumber : Data Arsitek, 2018 
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2. Lapangan Olahraga (Voli,Basket,Futsal,Badminton) 

 

Memiliki ukuran standar panjang 44 dan lebar 22 untuk lapangan sepak 

bola dan volly, sedangkan untuk badminton memiliki ukuran minimal 

18,20 x11,50. 

 

Gambar 2.15 Lapangan Olahraga untuk sepakbola dan voli 
Sumber : Data Arsitek, 2018 

 

Gambar 2.16 Lapangan Untuk Badminton 
Sumber : Data Arsitek, 2018 
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Dari data arsitek jilid 2 mengenai lapangan dengan beberapa fungsi yaitu lapangan 

rangkap tiga dengan ukuran 27 x 45 x 7 dapat di bagi delam 3 bagian yaitu bulu 

tangkis/ badminton, basket, sepak bola, dan volly. Hal ini menjadi acuan dalam 

merancang lapangan di youth center dengan beberapa fungsi didalamnya. 

3. Ruang Ganti 

 

4. Ruang Office / Pengelola 

Ruang office yang terdapat beberapa rak sebagai tempat berkas juga memiliki 

standar seperti berikut : 

 

 

Gambar 2.17 Standar Ruang Ganti  
Sumber : Data Arsitek, 2018 

 

Gambar 2.18 Standar Ruang Pengelola 
Sumber : Data Arsitek, 2018 
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5. R. Kelas /Workshop 

 

 

2.3 KAJIAN REMAJA  

2.3.1 Pengertian Masa Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. 

Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa remaja-kremaja ke 

masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan 

perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa remaja pada 

umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun 

(Notoatdmojo, 2007). 

Menurut Soetjiningsih (2004) Masa remaja merupakan masa peralihan 

antara masa remaja-remaja yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu 

antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa menjelang 

dewasa muda. Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat 

defenisi tentang remaja yaitu: 

1) Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefenisikan remaja adalah bila 

seorang remaja telah mencapai umur 10-18 tahun dan umur 12-20 tahun remaja 

laki- laki. 

2) Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan remaja, 

remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. 

Gambar 2.19 Standar Ruang Ganti  
Sumber : Data Arsitek, 2018 
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3) Menurut undang-undang perburuhan, remaja dianggap remaja apabila telah 

mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat 

tinggal. 

4) Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1979, remaja dianggap sudah 

remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 

tahun untuk remaja-remaja laki-laki. 

5) Menurut dinas kesehatan remaja dianggap sudah remaja apabila remaja sudah 

berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah menengah. 

6) Menurut WHO, remaja bila remaja telah mencapai umur 10-18 

tahun.(Soetjiningsih, 2004). 

2.3.2 Tahap-Tahap Perkembangan Remaja 

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap 

perkembangan remaja: 

1. Remaja awal (early adolescent) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan- dorongan yang 

menyertai perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, 

cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan 

dipegang bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan 

yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap 

ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti dan dimengerti orang 

dewasa. 

2. Remaja madya (middle adolescent) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau 

banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis yaitu 

mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan 

dirinya, selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu 

memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, 

optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja 

pria harus membebaskan diri dari oedipus complex (perasaan cinta pada ibu 
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sendiri pada masa remaja-remaja) dengan mempererat hubungan dengan 

kawan-kawan. 

3. Remaja akhir (late adolescent) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai 

dengan pencapaian lima hal yaitu: 

1. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 

2. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan 

dalam pengalaman- pengalaman baru. 

3. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

5. keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain (private 

self) dan masyarakat umum (Sarwono Sarlito :Psikologi Remaja, 2010). 

2.3.3 Karakteristik Remaja Pada Umumnya 

Masa remaja mempunyai ciri tertentu yang membedakan dengan periode 

sebelumnya. Ciri ciri remaja menurut Hurlock (1992), antara lain: 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-perubahan 

yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada 

individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan 

selanjutnya. 

2. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Disini berarti perkembangan 

masa remaja remaja lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang 

dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya 

untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola 

perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi 

perubahan tubuh, minat dan peran (menjadi dewasa yang mandiri), 

perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. 

4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang dicari remaja 

berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya 

dalam masyarakat. 
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5. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan 

demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. 

Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. 

6. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung 

memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat 

dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan 

sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita. 

7. Masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan 

atau kesulitan didalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia 

sebelumnya dan didalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau 

sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seks. Mereka 

menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka 

inginkan. Disimpulkan adanya perubahan fisik maupun psikis pada diri 

remaja. (http://rezawiezha-myblog.blogspot.com/2011/10/ciri-ciri-

remaja-menurut-hurlock.html diakses 4/01/2015) 

2.3.4 Minat Remaja 

Beberapa Minat Remaja Menurut Hurlock mencatat bahwa dalam 

kebudayaan Amerika, tidak ada minat remaja yang bersifat universal, karena 

minat remaja bergantung pada seks, inteligensi, lingkungan terapan tempat dia 

hidup, kesempatan untuk mengembangkan minat, minat teman-teman sebaya, 

minat keluarga dan faktor lainya. Sepanjang masa remaja , minat yang dibawa dari 

masa kanak-kanak cenderung berkurang dan diganti oleh minat yang lebih 

matang. Pengalaman membatu mereka untuk menilai minatnya secara lebih kritis 

dan mengetahui mana yang benar-benar penting. Adapaun minat remaja 

diantaranya :  

a) Minat Rekreasi 

b) Minat Sosial 

c) Minat Pribadi 

d) Minat Terhadap Pendidikan 
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e) Minat Terhadap Pekerjaan 

f) Minat Terhadap Agama 

g) Minat Terhadap Hal Simbolik 

Berdasarkan kajian tentang remaja, maka kriteria berdasarkan tahapan usia 

remaja yang dominan ada di Klitren yaitu banyak remaja madya (middle 

adolescent) dengan rentan usia 12-18 tahun yang memiliki karakteristik dan 

minat berkaitan tentang hal rekreasi, bermain, dan olahraga. Kemudian 

remaja tingkat akhir (late adolescent) dengan rentan usia 18-24 tahun yang 

memiliki karakteristik dan minat berkaitan tentang sosial, pendidikan, 

olahraga, dan pekerjaan.  

2.4 KAJIAN KENYAMANAN THERMAL 

2.4.1 Pengertian Kenyamanan Termal 

Kenyamanan termal merupakan suatu kondisi pikiran yang 

mengekspresikan kepuasan terhadap keadaan lingkungan termal ( ISO 

7730,1994). Kenyamanan termal juga berarti rasa nyaman terhadap situasi 

termal di lingkungan sekitar tubuh (Sangkertadi,2013). Menurut Auliciems 

dan Szokolay (1997) kenyamanan termal merupakan evaluasi kepuasan 

penghuni terhadap kondisi termal lingkungan. 

Ashere (1989), mendefinisikan kenyamanan sebagai suatu pemikiran 

dimana kepuasan didapati. Oleh karena itu, kenyamanan adalah suatu 

pemikiran mengenai persamaan empiris. Meskipun digunakan untuk 

mengartikan tanggapan tubuh, kenyamanan thermal merupakan kepuasan 

yang dialami oleh manusia yang menerima suatu keadaan thermal, keadaan 

ini alami baik secara sadar ataupun tidak sadar. Pemikiran suhu netral atau 

suhu tertentu yang sesuai untuk seseorang dinilai agak kurang tepat karena 

nilai kenyamanan bukan merupakan nilai yang pasti dan selalu berbeda bagi 

setiap individu. 

2.4.2 Standar Kenyamanan Termal 

Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada 

Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Yayasan LPMB-PU membagi suhu 

nyaman untuk orang Indonesia atas tiga bagian sebagai berikut: 
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 Temperatur Efektif 

(TE) 

Kelembaban (RH) 

 Sejuk Nyaman 

     Ambang atas 

 Nyaman Optimal 

     Ambang atas 

 Hangat Nyaman 

     Ambang atas 

20,5 oC    – 22,8 oC 

24 oC 

22,8 oC    – 25,8 oC  

28 oC 

25,8 oC    – 27,1 oC 

31 oC  

50% 

80% 

70% 

 

60% 

Pada Standar kenyaman termal Indonesia SNI -14-1993-03 ada tiga: 

a. Sejuk nyaman, 20,5°C – 22,8°C, kelembaban relatif 50% - 80%. 

b. Nyaman optimal 22,8°C – 25,8°C, kelembaban relatif 70% - 80% 

c. Hampir nyaman 25,8°C – 27,1°C, kelembaban relatif 60% - 70% 

MENKES NO.261/MENKES/SK/II/1998 menyatakan “penyehatan suhu 

ruangan yaitu : 18°C - 26°C”. 

Maka pada perancangan ruang-ruang dalam di YLC harus dapat 

mencapai kenyamanan thermal di tingkat nyaman optimal dimana suhu 

udaranya 22,8°C – 25,8°C dan kelembaban 70% - 80%. 

2.4.3 Faktor Kenyamanan Termal 

Faktor kenyamanan termal menurut Internasional Standard, ISO 

7730:1994 menyatakan bahwa sensasi manusia terhadap suhu merupakan 

fungsi dari empat faktor iklim yaitu, suhu udara, suhu radiasi, kelembaban 

udara, dan kecepatan angin, serta dua faktor individu yakni, tingkat kegiatan 

yang berkaitan dengan tingkat metabolisme tubuh, serta jenis pakaian yang 

dikenakan. 

Fanger, Standar Amerika (ANSI/ASHRAE 55- 1992), Standar 

Internasional ( ISO 7730:1994) : 

Iklim 

Tabel 2.5 Suhu Nyaman menurut Standar Tata Cara Perencanaan  

Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung 

Sumber : Yayasan LPMB-PU 
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 matahari (besarnya radiasi),  

 suhu udara,  

 angin (kecepatan udara),  

 kelembaban udara luar 

Faktor Individu 

 Aktifitas  

 Pakaian  

Para ahlipun  sepakat pada enam variabel kenyamanan termal, yaitu: 

faktor personal (pakaian dan aktivitas); faktor lingkungan: suhu udara, suhu 

radian, kecepatan angin dan kelembaban udara (Sugini, 2004: 4), kecuali 

Szokolay, Humphreys dan Nicol menambah variabel lagi.   

2.4.4 Kriteria desain dapat meningkatkan kualitas kenyamanan termal 

Menurut Broadbent (1973) dikutip dari Carolline, 2012 pada desain terdapat 

beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan agar terjadinya penghawaan alami 

pada bangunan diantaranya :   

1. Luas dan Letak Bukaan 

Menurut Georg Lippsmeier (1994) sistem ventilasi yang terbaik pada 

daerah tropis lembab adalah sistem ventilasi silang karena udara yang 

didalam ruangan langsung terbuang dan bertukar dengan udara baru. Menurut 

SNI 03-6572-2001: 3, tujuan ventilasi untuk: membuang gas-gas keringat dan 

CO2 dari pernafasan; membuang uap air; membuang kalor; memperoleh 

kenyamanan termal. Model ventilasi ada dua macam gaya angin dan gaya 

termal. Ventilasi gaya angin ventilasi yang memanfaatkan perbedaan tekanan 

angin. Laju angin ventilasi gaya angin dipengaruhi: kecepatan rata-rata; arah 

angin yang kuat; variasi kecepatan, arah angin musiman dan harian; hambatan 
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setempat, seperti padatnya bangunan, bukit, pohon dan semak belukar (SNI 

03-6572-2001: 5). 

 

2. Orientasi Massa Bangunan 

Orientasi bangunan utara selatan baik untuk untuk memasukan 

sebanyak-banyaknya aliran angin ke dalam bangunan. Hal yang paling 

efektif dalam menggunakan cross ventilation yaitu bila sisi yang cekung 

berada pada tekanan tinggi dan sisi cembung berada pada tekanan rendah 

(Brown, G.Z. 1985. Sun, Wind, and Light).  

Desain bangunan yang tidak masif dan terbuka memungkinkan  

pergerakan udara melewati bangunan. Menurut Terry S. Boutet (1987) 

bentuk masa bangunan akan mempengaruhi arah dan kecepatan angin. 

Bentuk pilotis akan mengarahkan angin melewati bawah dan bagian atas 

bangunan sedangkan bangunan yang berbentuk masif akan mengarahkan 

angin keatas bangunan. 

Gambar 2.20 Perbandingan Pergerakan udara bukan Cross ventilasi 
(atas) dan Cross Ventilasi (bawah) 
Sumber :www.google.com, 2018 
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3. Letak dan Jarak Masa Bangunan 

Perancangan tapak serta bangunan yang berada disekitar site akan 

berpengaruh pada pergerakan angin pada bangunan. . Menurut Ralph L. 

Knowles (1981) pada bukunya yang berjudul Sun Rhytm, vegetasi dengan 

kanopi yang tinggi mampu mengarahkan angin ke dalam bangunan. 

Bangunan disekitar site juga mempengaruhi pergerakan angin pada site, 

semakin tinggi bangunan dan semakin dekat jarak bangunan maka panjang 

bayangan angin wind shadow akan semakin besar. 

Menurut Terry S. Boutet (1987), Pola masa bangunan seperti papan 

catur membuat aliran angin lebih merata dibandingkan dengan pola masa 

sejajar pola perletakan masa rigid membuat bangunan pada area yang tegak 

lurus dengan arah datang angin dan tertutup bangunan tidak akan 

mendapatkan penghawaan alami jika area bukaan diletakkan pada area wind 

shadow bangunan di sampingnya. Lain halnya dengan perletakan sistem 

rigid, pola papan catur akan memudahkan setiap bangunan mendapat 

penghawaan alami karena letak bangunan tidak berada di area wind shadow 

bangunan lainnya sehingga memudahkan untuk menaruh bukaan pada arah 

datang angin. 

Gambar 2.21 Vegetasi dan bangunan sekitar terhadap pergerakkan 
angin pada bangunan 

Sumber : Sun Rhythm (Ralph L. Knowles, 1981) 
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Berdasarkan kajian kenyamanan termal, maka kriteria desain yang harus 

dipenuhi pada perancangan Youth Learning Center ini adalah perletakan 

masa bangunan yang tidak saling sejajar satu sama lain melainkan dapat 

dengan perletakan secara bersilangan atau dengan meletakkan ruang-ruang 

terbuka diantara massa bangunan untuk mengalirkan angin ke dalam 

bangunan. Desain bangunan yang tidak masif dan terbuka atau bisa 

dikatakan ramping juga memungkinkan terjadinya ventilasi silang, serta 

letak bukaan harus sejajar dengan letak poisisi kegiatan pengguna bangunan. 

2.5 KAJIAN GREEN LANDSCAPE 

2.5.1 Pengertian Green Landscape 

Greeen Landscape adalah suatu metode mendesain, membuat, dan 

mempertahankan lanskap untuk menghemat waktu, energy, mengurangi polusi 

udara, tanah, dan air; dan membuat ruang rekreasi yang sehat.  

2.5.2 Fungsi Green Landscape 

Berdasarkan fungsinya dalam lansekap secara umum, Hakim (1991) 

mengemukakan bahwa tanaman dapat berfungsi sebagai:  

a. Pengontrol pemandangan ( Visual control )  

b. Penghalang secara fisik ( Physical Bariers )  

c. Pengontrol iklim ( Climate Control )  

d. Pelindung dari erosi ( Erotion Control )  

e. Memberikan nilai estetika ( Aesthetics Values ) 

Penggolongan tanaman berdasarkan aspek arsitektural berarti tanaman itu 

fungsinya lebih ditingkatkan dalam konsep pembentukan ruang luar / space. 

Membentuk space berarti mengolah tanaman sebagai pembatas maupun pengisi 

space. 

Menurut Djamal (2005) dan DPU (1996), fungsi tanaman dalam pembentuk 

dan pengisi ruang meliputi :  

1. Tanaman Pelantai (Ground Cover)  

 Tanaman pelantai adalah tanaman yang membentuk kesan lantai. Tanaman 

kelompok ini termasuk tanaman penutup tanah seperti rerumputan dan lumut. 
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Tanaman ini setinggi sekitar mata kaki. Selain rumput, beberapa jenis tanaman 

herba berbunga juga sering dimanfaatkan sebagai penutup tanah.  

2. Tanaman Pendinding, Pembatas dan Pengarah  

Tanaman pendinding adalah tanaman yang membentuk kesan dinding, 

dibagi menjadi :  

a. Tanaman yang membentuk dinding rendah, yaitu tanaman setinggi mata 

kaki sampai setinggi lutut seperti semak yang masih pendek dan tanaman 

border (pembatas)  

b. Tanaman yang membentuk dinding sedang, yaitu tanaman yang setinggi 

lutut sampai setinggi badan seperti semak yang sudah besar dan perdu  

c. Tanaman yang membentuk dinding tinggi, yaitu tanaman yang setinggi 

badan sampai beberapa meter seperti tanaman perdu dan beberapa jenis 

cemara dan bambu.  

Selain sebagai physical barrier, tanaman ini dapat berfungsi menjadi 

pengarah pergerakan, pengontrol visual , kebisingan maupun debu dan polutan 

lainnya. Tanaman pembatas, pengarah dan pembentuk pandangan adalah jenis 

tanaman berbentuk pohon atau perdu yang berfungsi sebagai pembatas 

pemandangan yang kurang baik, pengarah gerakan bagi pemakai jalan pada jalan 

yang berbelok atau menuju ke suatu tujuan tertentu, juga karena letak dapat 

memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan bagi 

pemakai jalan. Tanaman pengarah, penahan dan pemecah angin adalah jenis 

tanaman yang berfungsi sebagai pengarah, penahan dan pemecah angin, dapat 

berbentuk pohon atau perdu yang diletakkan dengan suatu komposisi membentuk 

kelompok. (Ruslan, 2013)  

3. Tanaman Pengatap atau Peneduh  

Tanaman peneduh atau pengatap adalah jenis tanaman berbentuk pohon 

dengan percabangan yang tingginya Iebih dari 2 meter, mempunyai percabangan 

melebar ke samping seperti pohon yang rindang dan dapat memberikan keteduhan 

dan menahan silau cahaya matahari, terutama bagi pejalan kaki. Bentuk pengatapan 

juga dapat menggunakan tanaman pergola seperti bougenvile dan stefanot.  
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4. Tanaman sebagai Ornamen dan Pengisi Ruang  

Tanaman sebagai ornamen atau penghias adalah tanaman yang mempunyai 

warna menarik pada bunga, daun, kulit batang atau dahan, serta yang bertajuk 

indah. Sebagai tanaman penghias, bisa dimanfaatkan untuk menghias dinding, 

pengisi ruang atau yang lainnya. Kehadiran tanaman pengisi ruang cenderung 

menjadi point of interest melalui penataan yang sculptural. Tanaman untuk fungsi 

ini bisa ditanam secara sendirian atau berkelompok (komunal).  

Jenis Vegetasi 

1. Vegetasi sebagai pereduksi panas  

Jenis vegetasi yang digunakan untuk pereduksi cahaya matahari yaitu 

jenis-jenis tanaman peneduh atau tanaman semak yang dapat melindungi 

paparan langsung sinar matahari, vegetasi untuk jenis tanaman peneduh dan 

semak yang di gunakan untuk mereduksi panas matahari adalah Kiara payung 

(filicium deciprens), Tanjung (mimushops elengi), Bougenville, kembang 

sepatu, olender (natrium eleander), Nusa indah (mussaenda), palem. 

2. Vegetasi sebagai Pengarah angin dan pereduksi CO2  

Jenis vegetasi yang digunakan adalah tanaman tinggi, perdu ataupun 

semak, bermassa dan berdaun padat, dan ditanam berbaris atau membentuk 

massa dan berjarak rapat. Pengarah angina berfungsi untuk mengarahkan 

ataupun memgfilter angin sehingga angin yang masuk kedalam bangunan 

teratur dan tidak berlebih. Berikut merupakan tanaman untuk mengarahkan 

aliran angina yaitu :  

a) Cemara angin (Casuarina equisetifolia)   

b) Mahoni  

c) Tanjung  

d) Kiara Payung  

e) Kembang sepatu  

f) Bambu Jepang.  

Sejenis bambu berdaun halus, tumbuh tinggi menjulang, membentuk 

rumpun yang rapat, dan kuat. Ia amat lentur bila diterjang angin. Jenis 

vegetasi untuk mereduksi CO2 adalah jenis tanaman anti polutan sehingga 

memberikan udara yang segar dan sejuk di dalam ruang. Jenis tanamannya 
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adalah beringin, sri rejeki, palem kuning, pisang-pisangan (helconia), lidah 

mertua (sanseviera trifaciata laurentii), pandan bali (pandanusutils). Sedangan 

jenis tanaman yang bersemak kecil adalah lidah mertua, lavender, mansoa 

alliacea, parlor ivy, peston rose plant, hedera helix. 

Dari kajian diatas kemudian dapat ditentukan jenis 

tanaman/vegetasi yang dapat diterapkan pada rancangan YLC 

berdasarkan pada fungsinya. 
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Berdasarkan table di atas jenis vegetasi yang di gunakan untuk perancangan 

YLC adalah jenis-jenis tanaman yang mampu mereduksi panas matahari, 

pengarah angin, pereduksi CO2, sebagai peneduh, dan sebagai pengisi 

ruang/ornament. Dimana fungsi tersebut nantinya akan berpengaruh 

terhadap sirkulasi dan kegiatan-kegiatan baik indoor maupun outdoor. 

2.5.3 Aspek-Aspek Green Landscape 

Aspek Green Landscape (Environmental Planning and Climate Protection 

Department, 2010) meliputi:  

a. Soft Landscape: 

Softscape adalah istilah yang digunakan untuk unsur-unsur material yang berasal 

dari alam. Elemen softscape merupakan elemen yang dominan, terdiri dari 

tanaman atau pepohonan dan air. Pada elemen lunak, untuk tanaman biasanya 

perpaduan antara tanaman perdu, tanaman merambat, tanaman peneduh, tanaman 

berbunga, dan juga tanaman penutup tanah (seperti krokot, blue eyes, bawang-

bawangan, maupun rumput). Selain tanaman, air juga termasuk elemen lunak 

yang bisa dihadirkan pada taman. 

 

Tabel 2.6 Jenis tanaman untuk Green Landscape 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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b. Hard landscape:  

Elemen keras ini terdiri dari bebatuan, yang sering kali digunakan sebagai 

pendukung keindahan taman. Misalnya, lempengan batu alam dengan bentuk dan 

komposisi yang tidak beraturan dan dapat berfungsi sebagai jalan setapak. Hal ini 

bisa menambah kesan alami pada taman. Tidak semua taman memiliki jalan 

setapak, akan tetapi jalan ini memudahkan kita dalam menjelajah seluruh taman 

tanpa menginjak rumput atau tanah. 

2.5.4 Metode Green Landscape 

Green Landscape diberlakukan untuk membantu para perencana dalam 

rangka meningkatkan perubahan yang signifikan tentang lingkungan hijau melalui 

beberapa metode sebagai berikut : 

1) Penghijauan Pada Area Lahan Terbuka  

Memerlukan 50% permukaan pada area lahan terbuka untuk menjadi 

permeable yang menggunakan material aspal & beton berpori. Penghijauan 

biasanya digunakan pada open space dan taman sebagai sarana komunikasi bagi 

pengunjung.  

 

Gambar 2.22 Perkerasan Di Area Lahan Terbuka 
Sumber : www.google.com,2018 



 

51 
 

di Klitren Yogyakarta dengan  

Pendekatan Green Landscape dan Green Facade  

 

YOUTH LEARNING CENTER 

RIZALDI IHFATULLAH  | 14512117 

2) Sistem Parkir Hijau  

Meningkatkan kualitas parker dengan menyediakan vegetasi dan area 

hijau sehingga kualitas udara yang dihasilkan dari kendaraan lebih aman. Jenis 

vegetasi sangat berpengaruh besar terhadap green parking karena harus menutup 

40% minimal area perkerasan di parkiran, selain itu volume banyaknya 

kendaraan juga berpengaruh besar terhadap kelayakan green parking. 

3) Pemanfaatan Area Di Bawah Pohon  

 

 

Area di bawah pohon dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam 

kegiatan yang bersifat aktif maupun pasif, contohnya : dapat dijadikan taman 

Gambar 2.23 Metode Green Parking 
Sumber : www.parkingottawa.com,2018 

Gambar 2.24 Pemanfaatan Area Di Bawah Pohon Untuk Area Bermain 
Sumber : www.demilked.com,2018 
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bermain, area makan outdoor dan tempat berjualan para PKL. Pemanfaatan area 

dibawah pohon lebih praktis dan hemat dari segi biaya karena tidak memerlukan 

konstruksi yang permanen.  

Berdasarkan kajian metode Green Landscape, maka kriteria desain yang 

dapat diterapkan pada perancangan Youth Learning Center adalah 

penghijauan di area terbuka dengan 50% untuk menjadi permeable, 

menerapkan system parkir hijau dengan 40% vegetasi dan area hijau 

menutupi perkerasan parkiran, dan pemanfaatan area dibawah pohon untuk 

menaungi berebagai kegiatan terutama kegiatan yang bersifat aktif. 

2.6 KAJIAN GREEN FASADE 

2.6.1 Pengertian Green Fasade 

Green   facade adalah  dinding  yang  ditutupi  oleh  tanaman  rambat  atau 

tanaman  menjuntai  (cascading  vegetation). Green   facade disebut   juga Vertical   

Greening   Systems (VGSs) yang merupakan  salah  satu  jenis green  wall/vertical  

green yang  masih  menerapkan sistem  penanaman  tradisional  dengan  tanaman  

rambat  baik  dari  lapisan  tanah maupun dengan planter box.  

2.6.2 Manfaat Green Fasade 

Green   facade memiliki   banyak   manfaat,   antara   lain   dapat   melindungi 

bangunan dari sinar matahari langsung, meredam bising, mengurangi efek tampias 

hujan, membersihkan kondisi air yang kurang baik, mengurangi urban heat island 

dan meningkatkan penyerapan karbon sehingga menjadikan udara lebih bersih 

dan menghemat  energi  pemakaian air  conditioner  (Anonim  2010,  Yeh  2010,  

Nafici 2012, Sheweka dan Mohamed 2012). Berdasarkan hasil studi yang 

dilakukan pada suatu  model green  facade, menunjukkan  bahwa  tanaman  pada  

dinding  mampu menurunkan  area urban  heat  island mencapai  2  derajat  

Celcius,  memperbaiki kualitas  udara,  memberikan  kenyamanan  dan  kesehatan  

bagi  manusia,  dengan cara  menghemat  penggunaan  konsumsi  elektronik  

sebesar  5-10%  (Sailor  2008 dalam Sheweka dan Mohamed 2012). 
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Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam Green Façade : 

1. Orientasi Bangunna 

2. Pemilihan Jenis Tanaman 

3. Drainase dan Irigasi 

4. Pemeliharaan 

2.6.3 Metode Green Fasade 

 

Menurut sistem pemasangan green facade : 

1. Modular trellis panel system (Menurut Green facade and Building 

Structure,2011) 

Sistem modular berupa 3 dimensi yang kaku, ringan dan panel yang terbuat dari 

galvanum yang di las dengan kawat baja sehingga mendukung tanaman tumbuh 

berdiri menutup sempurna dan merambat pada dinding muka grid panel. Sistem ini 

digunakan untuk menopang tanaman pada permukaan dinding agar tidak jatuh atau 

layu ke bangunan. 

Gambar 2.25 Metode penerapan Green Fasade 

Sumber : Green fasade and building structure 2011 
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2. Cable / Wire-rope net system (Menurut Green facade and Building 

Structure,2011) 

Sistem ini menggunakan jaring kabel dan jaring kawat untuk menopang green 

fasade. Jaring kabel digunakan untuk tanaman yang yang tumbuh lebih cepat 

dengan dedaunan yang padat, sedangkan jaring kawat digunakan untuk tanaman 

yang tumbuhnya lebih lambat. Jaring kawat memiliki bentuk yang lebih fleksibel 

dan menyediakan media aplikasi yang lebih besar dari pada kabel. 

Gambar 2.26 Penerapan Sistem modular tralis 

Sumber : www.google.com, 2018 

 

Gambar 2.27 Penerapan Sistem Kabel 

Sumber : www.google.com, 2018 
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3. Pocket plans system 

Media tanam yang menggunakan kantong-kantong seperti plastik yang dapat 

menyerap air untuk disalurkan pada tanah dalam kantong tersebut. Menggunakan 

struktur pendukung seperti paku untuk meletakan kantong-kantong dengan dijepit 

atau digantung. 

4. Pipe plans system 

Gambar 2.28 Penerapan Sistem Kantung 

Sumber : www.google.com, 2018 

 

Gambar 2.29 Penerapan Sistem pipa 
Sumber : KTI Rizaldi Ihfatullah.2017 
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Menggunakan media tanam pipa paralon yang dilubangi kemudian pipa-pipa 

tersebut bisa dialirkan air.  

5. Flower pots plans system 

Menggunakan media tanam berupa media pot bunga yang disusun vertikal. 

Menurut rencana penanaman dan pertumbuhan : 

1. Plants planted into the soil 

Sistem ini dirancang untuk tanaman yang memiliki akar di 

tanah dan dibiarkan tumbuh dari tanah ke dinding bangunan. 

Jenis ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa 

menutupi permukaan dindingnya, namun tidak perlu sistem 

penyiraman karena tanaman langsung mengambil air dari air 

hujan atau air tanah. Kategori ini dibagi menjadi 2 yaitu 

sistem tanaman yang tumbuh mandiri (langsung) dan tanaman 

yang membutuhkan struktur pendukung (tidak langsung).  

 

Gambar 2.30 Penerapan Sistem pot tanaman 
Sumber : KTI Rizaldi Ihfatullah.2017 

Gambar 2.31 a.Sistem Langsung, b.Sistem 
Tidak Langsung 

Sumber : Green Façade and Building Structure, 
2018 
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2. Plants Planted in planted box 

Sistem ini dirancang tumbuh menggunakan media 

tanam berupa kotak penanam dan ditempatkan di 

bagian bawah fasad atau bisa juga di atas fasad (sistem 

gantung). Sistem penyiramannya harus berkelanjutan 

karena tidak langsung dari tanah. Kategori ini dibagi 

menjadi 2 yaitu sistem tanaman yang tumbuh mandiri 

(langsung) ke permukaan dinding dan tanaman yang 

membutuhkan struktur pendukung (tidak langsung). 

2.6.4 Jenis Tanaman Pada Green Facade 

Pemilihan tanaman untuk green fasade dipengaruhi oleh metode merambat 

tanaman perlu mempertimbangkan ruang yang tersedia untuk pertumbuhan 

tanaman. Jenis tanaman green fasade bermacam- macam seperti tanaman rambat, 

tanaman merebak, jenis border, semak pendek. 

 

Gambar 2.32 a.Sistem Langsung, b.Sistem 
Tidak Langsung 

Sumber : Green Façade and Building 
Structure, 2018 
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Berdasarkan kajian diatas, sistem green facade menurut pemasangannya ada 

5 tipe yang memiliki struktur ringan untuk di aplikasikan kedalam bangunan. 

Dan menurut penanamannya terdapat 2 tipe yaitu system tanam langsung 

dari tanah dan system tanam tidak langsung (media tanam/pot). Maka 

kriteria desain yang dapat diterapkan yaitu menggunakan kedua system 

tersebut namun dengan peletakan tanaman menggunakan struktur 

pendukung (tidak langsung), tidak menggunakan system tanam yang tumbuh 

Tabel 2.7 Jenis tanaman untuk Green Facade 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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mandiri pada dinding (langsung) karena cenderung lebih mudah merusak 

dinding sehingga perawatannya cukup sulit. 

Tabel 2.8 Sistem Green Façade yang diterapkan pada 
bangunan YLC 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Dan berdasarkan karakteristik tanaman yang dapat digunakan pada green 

facade, ada jenis tumbuhan rambat yang memerlukan banyak penyinaran 

matahari dan ada yang membutuhkan penyinaran yang sedang/teduh. Maka 

kriteria desainnya adalah tanaman yang memerlukan banyak penyinaran 

dapat di letakan di sisi barat dan timur bangunan, sedangkan tanaman yang 

tidak membutuhkan banyak penyinaran di letakan di sisi utara dan selatan. 

 

 

Tabel 2.9 Jenis tanaman Green Façade yang 
diterapkan pada bangunan YLC 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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2.7 KAJIAN PRESEDEN 

2.7.1 Espaço Alana / Rodrigo Ohtake Arquitetura e Design 

 

Pusat budaya memiliki program yang dibuat dengan masyarakat dan memiliki 

perpustakaan komunitas, sekolah musik, auditorium, kafetaria, rumah asosiasi 

masyarakat, ruang administrasi dan lapangan tertutup seluas 800m². Berikut 

penjelasannya : 

1. Proyek ini menempati tanah untuk melestarikan karakteristik perkotaan 

yang dikenal masyarakat tanpa menyerah menjadikannya tempat referensi. 

Rencana kaca dengan bingkai reguler, permukaan lengkung dengan warna 

dan tenda tembus cahaya merupakan contoh kualitas tinggi dalam 

penggunaan material dalam konfigurasi ruang, yang bertentangan dengan 

skala halus proyek dan solusi implantasi. 

2. Design bangunan ini memiliki suasana yang tenang didalam ruangan yaitu 

sebagai perpustakaan, tanpa memodifikasi rasa lokal, tetapi menawarkan 

solusi teknis inovatif dan atribut estetika modern. 

3. Bangunan yang menampung anak anak dan remaja ini memiliki konsep 

ruang kota dan area komplek/ kampung menjadi bebas dan ramah . 

 Architects : Rodrigo Ohtake arquitetura 

e design 

 Location : São Paulo, São Paulo, Brazil 

 Area : 800.0 m2 

 Project Year : 2015 

 Landscape : Rodrigo Ohtake arquitetura 

e design 

 

http://www.rodrigoohtake.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
http://www.rodrigoohtake.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
https://www.archdaily.com/search/projects/country/brazil
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4. Memiliki bentuk sangat kuat dan memiliki konsep penerapan pengalaman 

ruang, seperti pengunjung yang dapat meilihat tembus pandang , bernaung 

tanpa terkekang didalam bangunan. 

Dari preseden tersebut dapat di terapkan mengenai konsep area ruang dalam 

yang bebas dan fungsi bangunan yang mewadahi area baca, shareing serta area 

bermain. 

2.7.2 Opificio Golinelli 

 

 

Opificio golinelli merupakan sebuah 

yayasan swasta yang menumbuhkan kegiatan 

budaya warga yang bertanggung jawab di 

semua  bidang pengetahuan. Tujuannya 

untuk memberikan orientasi dan alat yang diperlukan bagi generasi muda yang 

inovatif dan kompetitif dalam dunia yang semakin global, komplek, dan 

multikultural. 

 Arsitek : diverserighestudio 

 Lokasi : bologna, via polo 

nanni costa, Italy 

 Luas : 4500 m2 

 Proyek :  2015 
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Tujuan arsitek dalam membangun proyek ini untuk mendidik masyarkat 

tentang aspek aspek ilmiah, seni dan inituisi artistik sains, membawa kedekatan 

mereka dalam prespektif  implementasi pemikiran kreatif. 

Semua kegiatan membentuk sebuah ikon atau tempat simbolis di lingkungan 

perkotaan, seperti balai kota, sekolah, tempat kerja yang mewakili pekerjaan yang 

sedang berlangsung yang dibutuhkan oleh kota untuk kehidupan. Kemudian ada 

ruang publik untuk berinteraksi dan juga mengadakan acara bersama. 

Hasilnya adalah arsitektur dengan dimensi yang menghubungkan koneksi 

kegiatan didalam. Karakter keterbukaan ini menyebabkan design dengan ruangan 

eksterior lokal yang merenovasi bangunan industri yang ada dan interior yang 

saling berhubungan satu sama lain. 

Dari preseden tersebut dapat di terapkan mengenai konsep dimensi ruang 

yang menghubungkan koneksi kegiatan didalam dan karakter keterbukaan ruangan 

terhadap eksterior ruang, serta terdapat ruang public untuk berinteraksi dan juga 

mengadakan kegiatan bersama. 

2.7.3 Youth Center Sleman 

 

 

 Lokasi : Sleman, Yogyakarta 

 Proyek :  2012 
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Youth Center Sleman merupakan sebuah wadah kegiatan para remaja untuk 

menumbuhkan minat dan bakat para reamaja khususnya daerah Sleman yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah DIY. 

Semua kegiatan yang ada diwadahi oleh beberapa kelompok bangunan yang dibagi 

atas jenis kegiatannya yang saling terintegrasi oleh ruang terbuka hijau. Seperti 

bangunan untuk pengelola, bangunan wisma budaya, open theater, mushola, 

lapangan basket, offroad track sepeda, ruang kelas, asrama, dsb. 

Hampir seluruh bangunan yang ada memiliki ciri khas bangunan pemerintahan 

pada umumnya, namun integrasi antara bangunan dan ruang luar sangat tetap 

terhubung dengan baik. Dan ada beberapa bangunan yang juga menonjol dan ikonik 

yaitu open theater. Open theater ini menjadi daya tarik sendiri dimana bentuk 

atapnya yang sekaligus sebagai dinding pembatas ruangan, serta secara fungsi 

sangat multifungsi dimana dapat digunakan sebagai ruang pertemuan, nikahan, 

seminar, dsb.  

Dari preseden tersebut dapat di terapkan mengenai konsep keterbukaan serta 

integrasi landscape yang menghubungkan bangunan satu dengan bangunan lain . 

Serta terdapatnya ruang public berupa open space yang dapat mengikat setiap 

kegiatan untuk berkumpul dan bermain. 
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2.8 PETA PERSOALAN 

  

Gambar 2.33 Peta Persoalan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 


