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Indonesia adalah salah satu negara yang telah berkomitmen untuk 

mengimplementasikan Sustainable Development Goals. Untuk mencapai 

tujuannya, dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang tidak luput 

dari masyarakat, khususnya pemuda. Pemuda di Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar bagi pembangunan berkelanjutan jika dilihat dari segi jumlah dan 

bonus demografi yang Indonesia miliki. Oleh sebab itu perlunya sebuah wadah bagi 

pemuda dalam berkegiatan sebagai subjek maupun objek pencapaian SDGs. Maka 

dilakukanlah proses perancangan dengan judul Youth Centre for Sustainable 

Development Goals Di Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi 

Lampung. Sejatinya setiap daerah perlu wadah Youth Centre dalam mendukung 

SDGs melalui kegiatan dan fasilitas di dalam nya.  



Peran Youth Centre pun sangat penting untuk menggali potensi pemuda dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang baik pada suatu daerah agar lebih 

maju. Perancangan ini menggunakan pendekatan Green Architecture. Bangunan 

yang memiliki konsep hijau juga memberi dampak yang positif bagi penghuni dan 

bangunan dalam mendukung SDGs. 

______ 

Kata Kunci: Youth Centre, Sustainable Development Goals, Green Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

YOUTH CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS DESIGN WITH GREEN ARCHITECTURE APPROACH 

IN BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

By 

 

 

 

MELIA RIZKITA IRDA 

 

 

 

 

Indonesia is one of the countries that has committed to implementing the 

Sustainable Development Goals. To achieve the goals, it requires the participation 

of all stakeholders who are not spared from community, especially youth. Youth in 

Indonesia has enormous potential for the sustainable development in terms of  the 

number and demographic bonus that Indonesia has. Therefore, there is a need a 

forum and space for youth in carriying out activities as a subject and object of 

achieving the SDGs. Then the design process was carried out with the title Youth 

Center for Sustainable Development Goals in Bandar Lampung which is the capital 

city of Lampung Province. In fact, every region needs a Youth Center to support 

the SDGs through the activities and facilities in it.  



The role of the Youth Center is also very important to explore the potential of youth 

and develop good human resources in an area to be more advanced. This design 

uses a Green Architecture approach. Buildings that have a green concept also have 

a positive impact on residents and buildings in supporting the SDGs. 

______ 

Key Words: Youth Centre, Sustainable Development Goals, Green Architecture 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Be yourself in a moment and Build yourself in a process.” 

 

(Melia R.I.) 

 

 

 

“Hidup itu perjuangan, tapi kita harus tetap menikmati prosesnya.” 

 

(Melia R.I.) 

 

 

 

“Mustahil adalah batu keras yang dihancurkan oleh pukulan pukulan tekat 

bulat.” 

 

(Anonim) 

 

 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

 

 (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

“If you don’t give up, you still have a chance to win. Giving up is the greatest 

failure” 

 

(Jack Ma) 

 

 

 

“Life isn’t how many breaths you take, but it’s the moments that take your breath 

away.”  

 

(Will Smith) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang   

Sustainable Development Goals (SDGs)  merupakan suatu rencana aksi 

global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dan 

negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB guna mengakhiri 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan1. Sebagai 

wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden 

Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 2. Meski Indonesia telah berkomitmen akan pelaksanaan SDGs 

dan telah  memasukkan SDGs pada Rencana Pembangunan Nasional, namun 

pengimplementasian SDGs di Indonesia belum cukup baik, para aktivis pun 

merasa pesimis bahwa Indonesia mampu mencapai SDGS pada tahun 2030. 

Sebelum adanya SDGs, Pada tahun 2000 - 2015 terdapat MDGs (Millenium 

Development Goals) dahulu yang telah di laksanakan. Di beberapa negara, 

pelaksanaan MDGs yang telah digagas jauh dari harapan. Di Indonesia 

sendiri, empat dari delapan tujuan MDGs tercatat jauh dari target.  

 
1 sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu 
2 sdg2030indonesia.org/page/5-perpres 
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Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) mengatakan bahwa, tanpa partisipasi masyarakat, 

agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milenium 

(Millenium Development Goals/ MDGs) 3. Direktur SDGs Center Unpad, 

Prof. Armida S. Alisjahbana juga mengungkapkan bahwa, seluruh lapisan 

masyarakat perlu memahami mengenai SDGs. Masyarakat perlu mengetahui 

berbagai  tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapainya, kemudian 

mengetahui tantangan apa yang dihadapi di setiap wilayah.4 Oleh sebab itu, 

Agar dapat mewujudkan Target dari SDGs dibutuhkan seluruh pemangku 

kepentingan terutama masyarakat sehingga pembangunan dapat terlaksana 

dan tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masyarakat khususnya 

kaum muda pun juga memiliki peran sebagai agent of change dalam 

keterlibatan pembangunan berkelanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Dimas Novita Sari Bisnis.com "Partisipasi Warga Dibutuhkan untuk Jalankan Pembangunan 

Berkelanjutan", https://kabar24.bisnis.com/read/20150925/15/475638/partisipasi-warga-

dibutuhkan-untuk-jalankan-pembangunan-berkelanjutan 
4 Artanti Hendriyana dan Arief Maulana, “Mungkinkah SDGs Akan Tercapai di Indonesia pada 

2030?”, unpad.ac.id/2018/08/mungkinkah-sdgs-akan-tercapai-di-indonesia-pada-2030/ 

Gambar 1.1 Jumah Pemuda Indonesia 

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia 2019, BPS 

https://www.bisnis.com/
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Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, perkiraan jumlah 

pemuda sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk 

Indonesia.  Indonesia pun akan memasuki periode puncak Bonus Demografi. 

Jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Indonesia akan berada pada 

titik tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 64 persen dari total jumlah 

penduduk Indonesia 5. Jumlah ini menjadi potensi besar dalam pembangunan 

berkelanjutan. Pemuda atau remaja termasuk penduduk yang berada dalam 

masa transisi dari anak menjadi dewasa. Berada dalam masa transisi, 

menimbulkan berbagai tantangan secara fisiologis maupun psikologis. Tren 

negatif bermunculan pada masa ini seperti tren radikalisme, tawuran, 

rendahnya penghasilan, pengangguran dan lainnya. Indonesia kini mengalami 

keuntungan dari segi sumber daya manusia melalui bonus demografi. Namun 

tanpa pengelolaan dan strategi yang jelas, maka Indonesia dapat kehilangan 

momen ini yang dikemudian hari justru menimbulkan masalah. Oleh sebab 

itu dibutuhkanlah strategi demografi yang jelas dan tepat guna. Kaum muda 

harus diberikan kesempatan untuk menggali potensi diri kearah positif dan 

membangun kesadarannya untuk ikut serta dalam pembangunan negeri. 

 

Dikarenakan kaum muda mempunyai peran penting dalam pencapaian SDGs 

maupun berperan penting pada pembangunan negeri, dibutuhkan nya sebuah 

wadah untuk pemuda dan komunitas dalam berkegiatan  mendukung SDGs.  

 
5 Tanotofoundation.com, “Pemuda dan Perannya dalam Pencapaian SDGs” , 

tanotofoundation.org/id/news/pemuda-dan-perannya-dalam-pencapaian-sdgs 
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Namun, selain menjadi subjek dalam pencapaian SDGs, pemuda juga 

menjadi sasaran atau objek dalam pencapaian SDGs. Oleh sebab itu, perlunya 

juga wadah yang edukatif nan rekreatif yang dapat digunakan pemuda sebagai 

sarana pengembangan potensi diri. Berdasarkan hal – hal diatas, 

diperlukanlah sebuah wadah dalam bentuk Youth centre yang berfokus pada 

pengembangan minat bakat pemuda dan rasa kepedulian pemuda terhadap 

pembangunan negeri/berkelanjutan. Perancangan akan menggunakan 

pendekatan Green Architecture. Pendekatan Green Architecture dipilih untuk 

mendukung fungsi dan membantu pemecahan isu pada bangunan, yang mana 

pendekatan Green Architecture ini merupakan bagian dari sustainability 

architecture dimana sejalan dan mencerminkan tujuan SDGs.  

 

Menurut Dr. Zuzy, penyelesaian masalah di satu daerah tidak pasti sama 

dengan daerah lain. Setiap pemerintah daerah harus memiliki komitmen 

menyusun prioritas penyelesaian 6. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan 

pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung. Area 

Lampung memiliki potensi besar menjadi daerah yang baik dan juga memiliki 

potensi menjadi daerah yang kurang baik, dengan artian pembangunan pesat 

yang tidak diiringi dengan norma dapat membuat Lampung menjadi 

permasalahan lingkungan yang besar.  

 

 
6 Artanti Hendriyana dan Arief Maulana, “Mungkinkah SDGs Akan Tercapai di Indonesia pada 

2030?”, unpad.ac.id/2018/08/mungkinkah-sdgs-akan-tercapai-di-indonesia-pada-2030/ 
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Berangkat dari setiap daerah memiliki isu dan permasalahan juga 

penyelesaian yang berbeda - beda, maka Lampung menjadi salah satu daerah 

yang tepat untuk membangun Youth Centre dikarenakan lokasi yang strategis 

pada Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Belum tersedianya wadah untuk berbagai kegiatan pemuda dan 

komunitas yang tergabung dalam satu kawasan atau lokasi terpadu 

(pusat) di Bandar Lampung sebagai tempat edukasi dan rekreasi. 

2. Penting nya wadah bagi pemuda sebagai agent of change berkegiatan 

dalam mendukung SDGs yang memperhatikan lingkungan sekitar. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mewujudkan Youth Centre sebagai wadah berkegiatan 

pemuda dan komunitas yang bersifat edukatif dan rekreatif ? 

2. Bagaimana mewujudkan Youth Centre yang mendukung SDGs dengan 

pendekatan Green Architecture guna membentuk desain yang ramah 

lingkungan ? 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

1. Merancang bangunan yang berfungsi sebagai wadah pemuda dan 

komunitas dalam berkegiatan yang edukatif dan rekreatif. 
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2. Merancang bangunan Youth Centre sebagai bentuk dukungan terhadap 

SDGs yang ramah lingkungan. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

1. Sebagai salah satu solusi/ strategi  dalam pemanfaatan bonus demografi 

dan jumlah pemuda yang memiliki potensi besar. Menambah bahan 

informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai perancangan Youth 

Centre dengan Pendekatan Green Architecture. 

2. Sebagai literatur rancangan dengan objek pusat kegiatan 

pemuda/komunitas (Youth Centre) dengan pendekatan Green 

Architecture. 

3. Sebagai salah satu rancangan yang mendukung SDGs nan ramah 

lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Skripsi ini adalah,  

BAB I Pendahuluan 

Memaparkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah 

Tujuan Perancangan, Manfaat Perancangan, Sistematika Penulisan dan 

Kerangka Pikir. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan pembahasan tentang informasi pemuda, Youth Centre, dan 

SDGs, pembahasan juga terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu 

Green Architecture, dan penguraian tentang bangunan yang berkaitan dengan 

fungsi  bangunan maupun pendekatan. 

BAB III Metode Perancangan 

Menjelaskan tentang metode dan langkah yang dilakukan oleh penulis dalam  

mengumpulkan informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian 

perancangan. 

BAB IV Analisis Perancangan 

Analisis Perancangan ini berisi tentang analisa-analisa perancangan secara 

keseluruhan seperti analisa site dalam perancangan dan ilustrasi strategi 

perancangan dari Youth Centre maupun pendekatan Green Architecture 

BAB IV Konsep dan Hasil Perancangan 

Menguraikan tentang ide/gagasan/konsep perancangan tapak, perancangan 

arsitektur, perancangan struktur, konsep utilitas serta konsep Green 

Architecture tersendiri. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Penutup berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari keseluruhan masalah 

yang diambil dari pembahasan, serta saran yang dapat disampaikan kepada 

pembaca untuk menjadikan referensi yang bisa bermanfaat untuk pembaca 

dimasa yang akan datang. 
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1.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pikir 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

Menghasilkan Youth Centre dengan pendekatan Green 

Architecture yang memiliki kegiatan dan fasilitas kepemudaan  

guna mengolah minat dan bakat serta mendukung implementasi  

pencapaian SDGs 

Pendekatan Green 

Architecture 

1. Green Architecture adalah 

konsep arsitektur yang 

berusaha meminimalkan 

pengaruh buruk terhadap 

lingkungan alam maupun 

manusia (Ramah Lingkungan) 

2. Merupakan bagian dari 

Sustainable Architecture dan 

mendukung aspek-aspek 

Sustainable Development. 

Latar Belakang Permasalahan, 

1. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam implementasi 

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). 

2. Dibutuhkannya seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung implementasi dan 

capaian SDGs. 

3. Indonesia memiliki bonus demografi akan penduduk usia produktif dan potensi besar 

pada pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan. 

 

Isu Pengembangan Bangunan: 

Pentingnya dan besar nya potensi pemuda untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

(SDGs), sehingga diperlukannya suatu fasilitas yang mewadahi berbagai kegiatan pemuda 

sebagai subjek maupun objek dalam pencapaian SDGs. 

 

Metode Pengumpulan Data : 

1. Melakukan studi pustaka 

atau literatur.  

2. Menganalisis dan 

menyesuaikan desain 

dengan literatur. 

 

KERANGKA PIKIR 

Permasalahan: 

Bagaimana mewujudkan fasilitas/wadah yang berisikan kegiatan pemuda dalam mendukung 

SDGs? 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Youth Centre 

 2.1.1 Pengertian Youth Centre 

Youth Centre memiliki arti kata dan dapat didefinisikan dan 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Youth 

Youth / Pemuda berasal dari kata muda, menurut KBBI dapat 

diartikan sebagai orang yang masih muda ; orang muda ; Remaja. 

Contoh yang sering dijadikan perumpamaan yaitu Pemuda adalah 

Harapan Bangsa. Sebuah tugas yang terlekat pada sosok pemuda 1.  

• Koentjaraningrat  (1997) 

Pengertian masa muda/kepemudaan/pemuda adalah suatu fase 

yang berada dalam siklus  kehidupan manusia, dimana fase 

tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan. 

 
1 Kbbi.web.id 
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• Taufik  Abdullah  (1974) 

Pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas 

masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik.         

 

b. Centre 

Pusat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Pusat/Centre adalah pokok, pangkalan atau yang menjadi 

pumpunan berbagai hal, urusan dan sebagainya. 

Menurut Kamus Umum Inggris Indonesia, (2011), pengertian   

center adalah :  

1. Pokok pangkal yang terdiri dari beberapa macam  

2. Tempat yang menjadi pokok kedudukan/ kegiatan  

3. Sesuatu yang menjadi sasaran perhatian 

 

c. Youth Centre 

Youth Centre dapat diartikan sebagai Gelanggang remaja : ruang 

atau tempat yang biasanya dipakai para remaja untuk 

memanfaatkan waktu luang dengan melakukan berbagai kegiatan 

yang berguna; arena remaja. (KBBI, 2016) 
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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.  

 

2.1.2 Fungsi dan Tipologi Youth Centre  

a. Fungsi   

Menurut (John M. E dan Hasan Shadily, “Kamus Inggris-

Indonesia”, 1961). Gelanggang Remaja itu sendiri berfungsi : 

1. Sebagai wadah penyaluran bakat dan minat dalam bidang 

olahraga dan seni budaya. 

2. Sebagai tempat dimana bisa memfasilitasi komunitas-

komunitas remaja masa kini. 

3. Sebagai tempat pengkoordinasian instansi atau lembaga lain 

yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemudaan. 

4. Sebagai tempat dimana bukan hanya para remaja bisa 

berekreasi dan bisa menikmati fasilitas. 

b. Tipologi 

Tipologi pada Youth Centre mendekati dengan tipologi Recreation 

Centre dan educational.2 

 
2  Times Saver Standards,1973 
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2.1.3 Jenjang/rentang umur Pemuda 

Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan umur bagi seorang remaja 

berkisar antara 13-18 tahun untuk remaja wanita dan 14-18 tahun untuk 

remaja pria. Bila ditinjau dari segi biologis, yang dimaksud remaja 

adalah mereka yang berusia 12-21 tahun, (Hurlock, 1980).  

 

Menurut WHO, Pemuda (Youth) didefinisikan sebagai individu-

individu yang berusia 15-24 tahun, Remaja (Adolescents) mereka yang 

berusia 10-19 tahun, dan Anak Muda (Young People) berusia 10-24 

tahun sebagai kombinasi dari Remaja dan Pemuda. Definisi Pemuda 

tersebut  sama dengan yang ditemukan dalam dokumen World Youth 

Report yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2003 hingga 2018 yang 

mendefinisikan Pemuda ialah mereka yang berusia 15-24 tahun.  

 

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang 

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 

berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun 3.  

 

 

 

 

 
3 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG 

KEPEMUDAAN diakses melalui dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf 
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2.1.4 Minat Remaja 

Menurut  Hurlock  (1980), minat  remaja  terbagi  menjadi  beberapa 

kriteria, antara lain:  

1. Rekreasi  

Yang  termasuk  dalam  minat  rekreasi  itu  sendiri  antara  lain: 

permainan; olah raga; bersantai; berpergian; hobi; dansa; 

membaca; menonton; mendengar radio / kaset / musik / seni  / 

televisi.  

2. Sosial  

Merupakan suatu minat yang bersifat kemasyarakatan, bergantung 

pada kesempatan yang diperoleh remaja dalam mengembangkan 

minat tersebut dalam kelompok.  

3. Pribadi  

Minat  pada  diri  sendiri  merupakan  minat  terkuat  pada  remaja. 

Hal  ini disebabkan  oleh  kesadaran  mereka  tentang  dukungan  

sosial  sangat  besar dipengaruhi oleh penampilan diri.  

4. Pendidikan 

Besarnya minat  remaja  pada pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

minat mereka pada pekerjaan. Kalau remaja mengharapkan 

pekerjaan yang menuntut pendidikan  yang  tinggi,  maka  

pendidikan  itu  dianggap  sebagai  batu  loncatan.  
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5. Agama  

Bertentangan  dengan  pendapat  banyak  orang,  remaja  masa  kini  

masih banyak  menaruh  minat  pada  agama  dan  menganggap  

bahwa  agama  berperan penting  dalam  kehidupan 

6. Symbol/status  

Merupakan symbol prestise yang menunjukkan bahwa orang yang  

memiliki  lebih  tinggi  atau  mempunyai  status  yang  lebih  dalam/ 

status tertentu, tetapi dalam perkembangan selanjutnya symbol ini 

dapat mengarah pada perkembangan sifat-sifat negatif dalam diri 

remaja sendiri, seperti merokok dan kendaraan bermotor. 

 

2.1.5 Organisasi dan Komunitas Kepemudaan 

a. Organisasi di Perguruan Tinggi 

Menurut Peter M. Blau & W. Richard Scott, organisasi merupakan 

suatu wadah yang memiliki tujuan dan bersifat formal dilengkapi 

administrasi staff yang bertanggung jawab serta mengkoordinasi 

kegiatan para anggota. Organisasi adalah sebuah wadah atau 

tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara 

rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  

Guna meninjau minat pemuda pada tahap universitas, pemuda 

umur 16-30 tahun, maka penulis mengidentifikasikan jenis minat 

pemuda Bandar Lampung Berdasarkan organisasi yang terbentuk 

dalam Universitas. 



 

 

1
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Tabel 2.1 Daftar Organisasi Mahasiwa Perguruan Tinggi di Bandar Lampung

Nama Universitas Minat Organisasi 

Olahraga Seni Sosial Pendidikan Agama Lainnya 

1. Unila 

2. Itera  

3. UIN  

4. UBL 

5. Darmajaya 

6. Teknokrat 

7. Polinela 

8. Universitas 

Malahayati 

9. Universitas 

Tulang Bawang  

10. STKIP 

 

• Basket 

• Bulu Tangkis 

• Catur 

• Futsal-

Sepakbola 

• Renang  

• Bela Diri 

• Pencinta Alam 

• Resimen 

Mahasiswa 

• Voli 

• Softball 

• Panahan 

• Bikers 

• E-Sport 

 

 

• UKM Bidang 

Seni 

• Paduan Suara 

• ZOOM 

(Fotografi) 

• Musik 

• Beatbox 

• Band 

• Televisi 

• Radio 

Kampus 

• Pers 

Mahasiswa 

• Dance 

Commuinity 

• Kebudayaan 

Riau 

• Kebudayaan 

Sumsel 

• Kesenian dan 

Budaya Jawa 

Barat 

• BEM 

• HIMA 

• KSR PMI 

• Kooperasi 

• Kajian 

Ilmiah 

• PIK 

• SAR Medis 

• Tim 

Bantuan 

Medis 

Coronavirus 

 

• UKM 

Penelitian 

• Astronomi 

• Robotika 

• Penelitian 

• Pramuka 

• English Club 

• Bahasa 

• Computer 

Fans Club 

UKM Agama 

(kerohanian) 
• Ikatan Keluarga 

Minangkabau 

• Himpunan Mahasiswa 

raya 

• AIESEC 

Kesimpulan : Sampel macam organisasi di ambil dari 10 Universitas negeri maupun swasta yang ada pada Bandar Lampung. Dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan terbanyak terdapat pada bidang rekreasi yaitu Olahraga dan Seni. 

  
Sumber : Analisa Penulis 
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b. Organisasi/ Ekstrakurikuler di Sekolah  

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler. Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah, ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan 

karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta 

didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan 

pengawasan satuan Pendidikan 4. 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi 

pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. 

1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta 

didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan 

pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 

pelatihan kepemimpinan. 

2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab 

sosial peserta didik.  

 

 
4 http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/ekstrakurikuler 
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Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas 

pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan 

internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 

3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan 

menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan 

peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan 

kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih 

menarik bagi peserta didik. 

4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas.5 

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI Nomor 62 tahun 2014 

tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah, bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berupa: 

1. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa 

(LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan 

lainnya; 

 
5 Lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 62 tahun 

2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
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2. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), 

kegiatan penguasaan keilmuan  dan kemampuan akademik, 

penelitian, dan lainnya;       

3. Latihan olah-bakat dan olah-minat, misalnya: pengembangan 

bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, 

teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan 

lainnya;  

4. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, 

baca tulis alquran, retreat; atau 

5. Bentuk kegiatan lainnya. yang disesuaikan dengan prioritas dan 

analisis potensi dan minat peserta didik di sekolah yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sekolah atau 

lingkungan sekitar, serta daerah 6 

c. Komunitas 

Menurut Etienne Wenger, Komunitas (Community) adalah suatu 

kelompok sosial yang memiliki kesamaan habitat dan kepentingan 

ekologis dalam kerangka kepercayaan atau ruang lingkup lain. 

Biasanya komunitas memiliki tujuan sebagai tempat berkumpul 

orang-orang dengan minat, kegemaran atau bakat yang sama.  

 
6 Ibid 
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Komunitas hanya mengandalkan orang tertentu saja untuk 

memimpin kegiatan. Komunitas dapat terbagi menjadi komunitas 

berdasarkan minat, komuni dan lokasi.  

Di Bandar lampung tersendiri sangat banyak komunitas yang 

berdiri dari berbagai bidang minat. Namun, total komunitas 

kepemudaan di lampung khususnya di Bandar Lampung belum 

dapat dipastikan jumlahnya. Secara garis besar komunitas terbagi 

menjadi komunitas seni, olahraga, sosial, keagamaan, dan lebih 

beragam dan tidak terbatas akan usia anggota. Beberapa list 

komunitas di Lampung adalah sebagai berikut; Komunitas 

Lampung Sweeping Community, Green Generation Lampung, 

Semangat Hijau, Gajahlah Kebersihan, Janis, JJE, Ketimbang 

Ngemis, dan lainnya sesuai minat warga Bandar Lampung.  

Pada 2018, terdapat Community Award yang diselenggarakan oleh 

Social Care Conference dan Lampung Social Community Award. 

penghargaan ini memberikan penghargaan kepada komunitas 

terbaik dari berbagai bidang seperti bidang sosial, lingkungan, 

Kesehatan, dan Pendidikan. Komunitas yang terpilih adalah 

komunitas yang sudah cukup terorganisir dan memiliki berbagai 

program kerja guna mendukung bidang yang mereka geluti.  

• Kategori komunitas terbaik di bidang sosial komunitas Jalan 

Jalan Edukasi (JJE) Lampung.  



20 
 

 

• Kategori komunitas terbaik di bidang lingkungan komunitas 

Jalan Inovasi Sosial (Janis) Lampung.  

• Kategori komunitas terbaik di bidang kesehatan komunitas 

Mutiara Independen Lampung (Komil).  

• Kategori komunitas terbaik di bidang pendidikan diraih 

Perahu Pustaka Lampung. 

Berdasar info dari ketua pelaksana, yaitu Ferawati Elva, 

penghargaan diberikan kepada seluruh komunitas. Sebelumnya 

dilakukan seleksi dari 150 komunitas peduli sosial 7 . Ini 

menggambarkan bahwa cukup banyak komunitas yang berada di 

Bandar Lampung. 

  

 
7 Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com, “Inilah Komunitas Terbaik Lampung Social Community 

Award 2018“ http://www.jejamo.com/inilah-komunitas-terbaik-lampung-social-community-

award-2018.html 
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2.2  Fasilitas Penunjang Aktivitas Pemuda Di Bandar Lampung 

Penulis melakukan identifikasi terhadap fasilitas apa saja yang terdapat  di Bandar Lampung guna mendukung aktifitas pemuda 

Bandar Lampung. Referensi studi banding dan fungsi bangunan serupa dengan Gedung seni - gedung olahraga – ruang 

terbuka/publik - ruang diskusi dan aksi. 

 

Nama Fasilitas Tipologi Fasilitas Poin Penting 

PKOR Wayhalim 

 

 

PKOR Way Halim merupakan pusat 

kesenian dan olah raga milik 

pemerintah daerah. PKOR Way 

Halim seluas lebih dari 5 hektar ini 

mengusung konsep seperti Kawasan 

terpadu di Taman Mini Indonesia 

 

 

 

Pusat kreasi dan seni, Stadion Sumpah 

Pemuda, Anjungan Rumah Adat 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Asrama 

Atlet, Dewan Kesenian Lampung, tempat 

latihan panahan, Skatepark, area panjat tebing, 

lapangan, fasilitas memanah, pusat kuliner dan 

patung gajah dan area bermain. 

Tempat ideal untuk bersantai anak muda, 

menjadi tempat hiburan. 

Taman Gajah RTH berlokasi pada tengah kota 

Bandar Lampung 

 

Fasilitas olahraga, seperti taman bermain, 

lapangan basket, lapangan futsal hingga arena 

bermain sepeda BMX dan Skateboard. 

Terdapat pula beberapa spot foto yang dapat 

memanjakan pengunjung. Salah satunya 

terdapat dua patung gajah yang terbuat dari 

kayu yang di ukir sehingga membentuk gajah.  

 

Tepat untuk area hiburan keluarga, tempat 

kumpul komunitas, dan bermain anak kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Fasilitas Kepemudaan di Bandar Lampung 
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Tugu Adipura Area Terbuka (Bundaran Jalan) Tugu Adipura ini biasa dijadikan tempat 

kumpul – kumpul bagi warga Bandar Lampung 

juga sering digunakan sebagai tempat 

demonstrasi bagi para mahasiswa karna 

lokasinya persis berada di tengah kota dan areal 

kota terluas. Tugu adipura juga menjadi tempat 

yang digunakan untuk berbagai event tertentu 

seperti acara menyambut tahun baru, idul fitri 

dan acara – acara lainnya juga biasa digelar di 

sekitar  

 

Tugu Adipura. Setiap hari minggu tepatnya pada 

saat CFD (Car Free Day), Tugu Adipura in 

sungguh ramai pengunjung dengan berbagai 

aktifitas seperti berjualan, berolahraga, senam 

maupun perunjukan musik. Para pemuda dan 

komunitas juga biasanya melakukan kegiatan 

rutinitas mereka seperti ada yang  melakukan 

aksi pengumpulan donasi atau pun melakukan 

campaign terkait isu isu tertentu.  

 

Beringin Unila Area Terbuka Pohon beringin yang terdapat di kampus 

Universitas Lampung, tempat sangat rindang 

ini yang biasa dijadikan tempat berkumpul 

mahasiswa Unila.  

 

Memiliki udara yang sejuk, tempat ini menjadi 

tempat favorit untuk berkumpul, berdiskusi dan 

berkegiatan anak muda. Di beringin cinta 

terdapat tempat duduk dan juga meja dari semen. 

Beringin cinta ini merupakan ruangan publik 

yang boleh diakses oleh siapa saja, tidak hanya 

untuk mahasiswa Unila.8 

 

Els Coffe & 

CoWS Café  

 

 

 

 

Coworking Space. Sebagai tempat 

berkerja, diskusi, belajar dan tempat 

kreatif dan bersifat santai. Bandar 

lampung baru memiliki dua pioneer 

coworking space sejauh ini. 

Terdapat area kerja private dan area grup, 

ruang merting dan terdapat café yang 

menyediakan udapan ringan seperti kue, the 

dan kopi 

Tiket masuk perhari pada ElsCoffe adalah Rp. 

50.000, sedangkan untuk coWS Café adalah Rp. 

20.000. Coworking dapat disewa perhari, 

perminggua, per bulan ataupun pertahun 

Kesimpulan : 

 

 

 

 

Dari beberapa fasilitas yang telah ditinjau oleh penulis, dapat disimpulkan sementara bahwa belum adanya wadah kegiatan kepemudaan 

yang terintegrasi menjadi satu kawasan atau pusat dengan gabungan fungsi bangunan yag rekreatif dan edukatif.. 

 
8 https://www.jelajahlampung.com/2016/04/tempat-nongkrong-di-bandar-lampung.html 

Sumber : Analisa Penulis 
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2.2 Tinjauan Sustainable Development Goals   

2.2.1 Pengertian/definisi Sustainable Development Goals 

Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi 

mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan 

global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden 

Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan 

mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk 

Pembangunan Berkelanjutan". SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 

Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku 

sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh 

negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju 

memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. 

Tidak Meninggalkan Satu Orang pun merupakan Prinsip utama SDGs9.  

 

Tujuan ini ialah kelanjutan ataupun pengganti dari Tujuan 

Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin- 

pemimpin dari 189 negeri selaku Deklarasi Milenium di markas besar 

PBB pada tahun 2000 serta tidak berlaku lagi semenjak akhir 2015. 

 

 
9 https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu 
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Saat sebelum membuat SDGs, PBB pula sempat merumuskan sesuatu 

program yang nyaris mirip dengan SDGs. Program itu dinamakan 

MDGs( Millennium Development Goals) yang mulai diberlakukan pada 

tahun 2000 yang pula terdiri atas sebagian poin tujuan serta bermacam 

targetnya.  

 

Akan tetapi, MDGs ini dianggap gagal dan tidak membawa perubahan 

apapun. Hal ini diduga karena masalah internal antar pelaksananya, di 

mana para pelaksana ini lebih mementingkan ego sektoral. Ego sektoral 

di sini maksudnya mereka cenderung tidak objektif dalam pemilihan 

tempat pelaksanaan MDGs.  Hal-hal seperti itu yang menyebabkan 

target yang dibuat oleh para pelaksananya tidak dapat dicapai. Sehingga 

program MDGs ini dianggap tidak membawa perubahan signifikan 

apapun. Berangkat dari gagalnya MDGs, PBB kemudian bangkit dan 

akhirnya merumuskan kembali suatu program yang disebut SDGs ini.  

  

 2.2.2 Tujuan SDGs  

 SDGs ini terdiri atas 17 poin tujuan dan 169  target10  yang ingin 

dicapai pada tahun 2030. Semua poin yang dijadikan tujuan dalam 

program ini hanya menuntut kesamaan antara manusia yang hidup di 

negara satu dan negara lainnya baik dalam hal mencapai kesejahteraan 

dalam hidup, memerangi kemiskinan dan lain sebagainya.  

 
10 http://sdgsindonesia.or.id/ 
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 SDGs telah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), baik periode 2015 - 2019 maupun 

dalam draf  RPJMN 2020-2024. Artinya, bagi Indonesia 

melaksanakan SDGs berarti melaksanakan agenda pembangunan 

nasional, serta sekaligus memenuhi komitmen global dalam perspektif 

bebas dan aktif. 

 

2.2.3 SDGs Centre  

Hingga 2021, SDGs Center sudah berdiri di beberapa kampus, yaitu 

Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, 

Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, 

Universitas Bengkulu, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 

Bandung, UKAW dan Universitas Lampung yang baru saja berdiri di 

15 Februari 2019.  

Gambar 2.1 Logo SDGs 

Sumber : Bappenas 
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SDGs Centre berfokus pada riset dan pengembangan serta studi 

kebijakan yang berorientasi pada tujuan global SDGS. Selain itu, SDGs 

Center juga ikut mendukung Pemerintah dalam mewujudkan 

pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada 2030. 

Lokasi atau tempat SDGs sendiri biasanya berada di Gedung rektorat 

maupun Gedung Fakultas Ekonomi. 

Hingga kini, bangunan yang memiliki fungsi khusus sebagai SDGs 

Centre hanyalah Sciece Centre for SDGs, Bahrain. Bangunan yang 

dikelola dibawah kementrian kepemudaan menjadi bangunan pertama 

yang mendukunng implementasi SDGs melalui Science Centre dan 

projek ataupun kegiatan pemuda di dalam bangunan. Melalui bangunan 

tersebut diharapkan pemuda terpancing mengetahui SDGs lebih lanjut 

dan berkontribusi.11  

 

2.2.4 SDGs dan Pemuda 

Pemuda adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Fenomena bonus demografi yang akan terjadi hanya 

terjadi satu kali saja dan harus menjadi momentum untuk 

memaksimalkan produktivitas dan kemajuan bangsa.  

 

 
11 youtube.com/watch?v=dhrJM4MKlnE,.bizbahrain.com/bahrain-scientific-Centre-SDGs-open/ 
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Antusiasme anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam 

menyukseskan SDGs terlihat nyata melalui platform survei global 

yang diinisiasi PBB, MY World yang menjaring masukan dari 

seluruh dunia untuk realisasi agenda global SDGs 2030. Dari total 8 

juta partisipan yang bergabung, sebanyak 54% merupakan anak muda 

berusia 16-30 tahun.  

Angka tersebut menjadi cerminan bahwa karakteristik anak muda 

yang dibutuhkan untuk menyukseskan SDGs sesuai yang 

disampaikan PBB yaitu Pemikir kritis (critical thinkers); Pembuat 

perubahan (change-makers); IInovator; Komunikator; dan Berjiwa 

Pemimpin (leaders). Sesuai dengan prinsip inklusivitas SDGs bahwa 

tidak ada satupun yang tertinggal (no one left behind), pemuda 

menjadi bagian dalam target pencapaian SDGs.  

 

2.3  Tinjauan Green Architecture 

2.3.1 Green Architecture 

Arsitektur hijau atau yang dikenal secara global dengan sebutan Green 

Architecture merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada 

arsitektur yang ramah lingkungan. Beberapa poin pentingnya seperti 

meminimalisasi konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, 

penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non polusi 

serta daur ulang.  
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Arsitektur hijau merupakan suatu pendekatan perencanaan bangunan 

yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh 

membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai 

pemahaman dasar dari arsitektur hijau berkelanjutan, elemen-elemen 

yang terdapat didalamnya adalah lansekap, interior, yang menjadi satu 

kesatuan dalam segi arsitekturnya.  

Tujuan utama dari Green Architecture adalah menciptakan eco desain, 

arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami dan pembangunan 

berkelanjutan. Arsitektur hijau dapat diterapkan dengan meningkatkan 

efisiensi pemakaian energi, air dan pemakaian bahan-bahan yang 

mereduksi dampak bangunan terhadap kesehatan. Perancangan 

Arsitektur hijau meliputi tata letak, konstruksi, operasi, dan 

pemeliharaan bangunan. ‘Green’ dapat diinterpretasikan sebagai 

sustainable (berkelanjutan), earthfriendly (ramah lingkungan), dan 

high performance building (bangunan dengan performa sangat baik) 

 

2.3.2 Prinsip Green Architecture 

Green Architecture/Green Building termasuk dalam bagian 

Arsitektur berkelanjutan. Terdapat organisasi green building di 

Indonesia bernama Green Building Council Indonesia atau biasa 

disingkat GBCI.  
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GBCI adalah lembaga independen yang berkomitmen terhadap 

pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik 

lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan yang 

berkelanjutan. Sertifikasi untuk green building di Indonesia dinamakan 

greenship. Secara umum ada 5 jenis sertifikasi bergantung pada 

cakupan areanya: bangunan baru, bangunan eksisting, ruang interior, 

kawasan, dan rumah.  

 

1. Greenship for New Building 

2. Greenship for Existing Building 

3. Greenship for Interior Space 

4. Greenship for Neighborhood 

5. Greenship for Homes 

 

Sertifikasi green building, ada beberapa award yang bisa diklaim, 

1. Platinum, yaitu jika nilai sertifikasi bangunan adalah 73% dari 

total poin. 

2. Gold, yaitu jika nilai sertifikasi bangunan adalah 57% dari total 

poin. 

3. Silver, yaitu jika nilai sertifikasi bangunan adalah 46% dari total 

poin. 

4. Bronze, yaitu jika nilai sertifikasi bangunan adalah 35% dari total 

poin. 
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Pada perencanaan bangunan baru, maka Green Building Council 

Indonesia (GBCI) memiliki ratingtools untuk New Building yang 

mana terus diperbaharui hingga sekarang. Ratingtools NB yang dapat 

di gunakan sekarang adalah versi 1.2 yang mana sebelumnya terdapat 

versi 1.0 dan versi 1.1. Pada tahun 2019 GBCI telah softlauching pada 

NB versi terbaru yaitu NB versi 2.0, namun hingga sekarang pada 

tahun 2021, NB 2.0 masih dalam proses finalisasi.  

 

Oleh sebab itu, penulis akan menggunakan Ratingtools Greenship 

New Building 1.2 sebagai pedoman implementasi pendekatan Green 

Architecture pada desain. Berikut kriteria Greenship New Building 

1.2 yaitu ; 

1. Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development-ASD) 

2. Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency and 

Conservation-EEC) 

3. Konservasi Air (Water Conservation-WAC) 

4. Sumber dan Siklus Material (Material Resources and Cycle-

MRC) 

5. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang (Indoor Health and 

Comfort-IHC) 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan (Building Environment 

Management-BEM) 
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Untuk detail kriteria dan tolok ukur lebih lanjut serta proses 

sertifikasi Green Building, penulis akan melampirkan ringkasan 

dokumen terkait yang bersumber dari Website GBCI. 

 

2.3.3  Green Building dan SDGs 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Green Buiding dan SDGs 

Sumber : World Green Buiding Council 

Gambar 2.2 Komponen Greenship 

Sumber : GBCI 
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Keberadaan bangunan hijau ternyata memberikan manfaat yang nyata. 

Bangunan hijau mendukung pencapaian target pembangunan 

berkelanjutan (SDGs/ Sustainable Development Goals). Sembilan 

target pembangunan berkelanjutan bisa diraih melalui keberadaan 

bangunan yang ramah lingkungan, yaitu, 

• Bangunan hijau membantu meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

• Bangunan hijau mendorong penggunaan energi bersih dan 

terjangkau. 

• Bangunan hijau menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. 

• Bangunan hijau mendorong inovasi di sektor infrastruktur dan 

industri. 

• Bangunan hijau membantu menciptakan lingkungan dan 

komunitas yang berkelanjutan. 

• Bangunan hijau mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang 

bijak 

• Bangunan hijau membantu aksi perubahan iklim, mengurangi 

emisi gas rumah kaca dan polusi iklim. 

• Bangunan hijau mendorong terwujudnya lingkungan yang asri.  

• Bangunan hijau memicu kerja sama antar pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 
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2.4 Studi Preseden Youth Centre 

Guna memaksimalkan potensi pemuda dan mengenali lebih dalam apa saja 

kegiatan dan fasilitas yang dibutuhkan pemuda, maka pada penelitian ini, 

dilakukan pula studi preseden terhadap 5 Youth Centre yang terdiri dari 

single building maupun Kawasan. 

 

a. Gary Comer Youth Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat pemuda ini terletak di lingkungan Grand Crossing di sisi selatan 

Chicago, menyediakan lingkungan yang konstruktif bagi para remaja 

daerah untuk menghabiskan waktu setelah jam sekolah. Pusat ini 

memberikan dukungan untuk program Tim South Shore Drill dan 

Performing Arts Ensemble, kelompok pertunjukan tari yang 

beranggotakan 300 orang untuk anak-anak berusia delapan hingga 

delapan belas tahun yang tampil di parade dan di atas panggung sekitar 

50 kali per tahun.  

Gambar 2.4 Gary Comer Youth Center 

Sumber : archdaily.com 
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Selain itu, bangunan ini mengakomodasi ruang untuk berbagai program 

pendidikan dan rekreasi remaja. Pusat Pemuda seluas 80.000 kaki 

persegi dirancang dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan 

pencapaian kaum muda. Setiap aspek dari fasilitas canggih 

mengkomunikasikan keyakinan akan potensinya.  

 

 

 

 

 

 

 

Ruang utama Gedung ini adalah sebuah gimnasium yang dapat 

disesuaikan fungsinya. Awalnya digunakan sebagai ruang latihan 

harian untuk Drill Team, lalu dapat diubah menjadi tempat pertunjukan 

600 kursi melalui sistem tempat duduk teater yang dapat dilipat, tirai 

yang dapat dipasang, dan pintu panggung yang terbuka untuk 

memperlihatkan jarak 80 kaki x 30 kaki sebagai panggung pertunjukan. 

Kaca di dalam gedung memungkinkan akses visual antara ruang 

program yang berbeda untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antara 

pengguna gedung yang berbeda, serta menciptakan rasa aman bagi 

anak-anak yang menggunakan fasilitas tersebut.  

 

Gambar 2.5 Gymnasium Serbaguna Gary Comer Youth Center 

Sumber : archdaily.com 
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Zonasi ruang pendidikan dan rekreasi mengelilingi area latihan dan 

pertunjukan utama tim tari Drill, dengan ruang-ruang besar terbuka di 

bagian luar gedung untuk mempromosikan kegiatan di dalam kepada 

masyarakat, dan mengundang partisipasi.  

 

Selain sebagai tempat berlatih nya tim tari, terdapat pula program 

pendidikan dan rekreasi pemuda, termasuk ruang seni dan kerajinan, 

lab komputer, ruang dansa, studio rekaman, toko desain kostum, ruang 

bimbingan dan belajar, ruang kelas, kantor dan ruang pameran, diatur 

dalam teknologi fleksibel yang dapat dimodifikasi. Ruang kelas, kantor 

dan ruang pameran di lantai tiga menghadap ke taman atap yang 

ditanam di atas gimnasium / teater dan kafetaria.  

 

Taman atap, dengan 24 inci tanah, berfungsi sebagai ruang kelas luar 

ruangan untuk   mendukung program hortikultura remaja; tanaman 

pangan ditanam, dipanen, dan digunakan dalam kelas seni kuliner yang 

berlangsung di dapur sekolah gedung.  Skylight menandai lanskap atap 

ini untuk menghadirkan cahaya matahari alami ke gym dan kafetaria di 

bawahnya. Taman mengumpulkan dan mendaur ulang air hujan, dan 

berfungsi untuk mengurangi efek panas perkotaan. 
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Di bagian luar, sistem kelongsong layar hujan dari panel fiber semen 

berwarna cerah mengacu pada bendera dan seragam berwarna cerah 

dari tim bor, dan menunjukkan orientasi muda dari center. Panel papan 

semen diatur dalam pola acak untuk memungkinkan panel diganti 

seiring waktu sebagai respons terhadap kerusakan atau vandalisme, 

tanpa memperhatikan penggantian. Sebuah menara jala setinggi 80 kaki 

yang dikelilingi oleh tanda LED mengumumkan program dan acara, 

berfungsi sebagai penanda visual bagi komunitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rooftop Gary Comer Youth Center 

Sumber : archdaily.com 

Gambar 2.7 Eksterior Gary Comer Youth Center 

Sumber : archdaily.com 
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b. Chilbo Youth Centre 

 

 

 

 

 

 

Pusat Pemuda Chilbo bertujuan untuk menyediakan platform di mana 

kaum muda dapat menghargai tempat-tempat yang paling mereka 

sukai, di mana mereka dapat memilih tempat yang berbeda, dan di 

mana karakteristik spasial dari setiap ruang secara tepat dialami dari 

tingkat pandangan mata mereka.Site ini terbagi menjadi tiga bagian. 

Yaitu Tempat parkir, lapangan footsal dan bangunan indoor. Untuk 

mengatur program ruang yang berbeda, masing-masing diberi bentuk 

tertentu yang didorong dari bentuk khas "rumah. Setiap "rumah" 

disesuaikan dengan tinggi dan luas lantainya, di mana mereka tumbuh 

menjadi rumah yang memadai untuk berbagai program. Terletak di 

tepi utara Taman Homesil, bangunan ini memiliki akses terbuka ke 

sekelilingnya kecuali ke arah Utara di mana ada pusat penitipan anak 

yang baru saja selesai dibangun di seberang jalan.   

 

Gambar 2.8 Chilbo Youth Centre 

Sumber : archdaily.com 
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Alih-alih ditumpuk secara vertikal menjadi beberapa tingkat, ruang 

di Pusat Pemuda Chilbo tersebar secara horizontal yang hanya terdiri 

dari dua lantai. Program ruang ditempatkan di tempat yang tepat. Di 

tengah-tengah bangunan terdapat void yang membawa cahaya alami 

meluncur masuk dengan skylight yang berada diatas ruang meja 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang latihan band, dua ruang bernyanyi, gym, dan studio tari, yang 

dikategorikan sebagai “zona bising”, dipisahkan dari meja informasi 

dengan pintu kaca lipat. Kantor administrasi, "wilayah kerja", terletak 

di utara. Kafe buku meningkat dan menghubungkan lantai dasar dan 

lantai atas dengan tangga besar, dan auditorium terletak di bawah.  

 

 

Gambar 2.9 Meja Informasi Chilbo Youth Centre 

Sumber : archdaily.com 
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Agar remaja mengalami lebih dari satu kotak ruang, baik secara fisik 

maupun metaforis, ruang-ruang di Youth Center senantiasa 

disediakan dengan karakteristik spasial yang bervariasi yang dapat 

dinikmati dengan panca indera. Kafe buku dan gym diberi langit-

langit tertinggi dan volume terbesar di dalam gedung.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Interior  Chilbo Youth Centre 

Sumber : archdaily.com 
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Gambar 2.11 Denah Chilbo Youth Centre 

Sumber : archdaily.com 
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c. The New Generation Youth and Community Centre 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan bangunan ini adalah untuk menciptakan tempat yang positif 

di mana kaum muda menemukan inspirasi, di mana mereka merasa 

aman dan terjamin, dan di mana mereka ingin menghabiskan waktu.  

Bangunan ini menyediakan berbagai layanan kejuruan, rekreasi dan 

dukungan untuk kaum muda Lewisham, London Selatan.Bangunan 

mutakhir termasuk dinding panjat, dapur pelatihan dan kafe, area 

permainan serba guna, studio rekaman, klinik kesehatan, ruang tari 

dan pertunjukan, ruang pengajaran dan konferensi, serta suite IT. 

Pembangunan Youth Centre ini bekerja sama erat dengan kaum muda 

setempat untuk merancang bangunan dan memutuskan fasilitas apa 

yang harus dimiliki.  

 

Gambar 2.12 Fasad TNG Youth & Community Centre 

Sumber : archdaily.com 
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Ini termasuk dinding panjat, dapur pelatihan dan kafe di tingkat 

bawah, bilik vokal dan studio rekaman di tingkat menengah, dan 

ruang pertemuan dan pusat kesehatan seksual di lantai atas. Ruang 

break-out dan area pertunjukan informal juga telah dimasukkan ke 

dalam gedung, termasuk aula tengah yang besar di tingkat bawah, dan 

bagian bawah tangga, yang lebih lebar sehingga dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat duduk atau menampung dek DJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Fasilitas TNG Youth & Community Centre 

Sumber : archdaily.com 
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Gambar 2.14 Denah TNG Youth & Community Centre 

Sumber : archdaily.com 
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d. National Olympic Memorial Youth Centre, Tokyo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NYC berlokasi di Tokyo Shibuya-ku Yoyogikamizonochou. 

Tepatnya di hutan Yoyogi Tokyo yang subur, fasilitas ini digunakan 

untuk semua jenis sesi pelatihan dan pendidikan pemuda dan juga 

menyediakan ruang serta peluang untuk beragam kegiatan, termasuk 

budaya, seni, atletik, dan berorientasi pada pertukaran internasiona12. 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://japantravel.navitime.com/ dan https: //nyc.niye.go.jp/ 

Gambar 2.15 Kawasan NYC 

Sumber : nyc.niye.go.jp 

https://japantravel.navitime.com/
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Fasilitas yang ada di Kawasan ini adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Ruang Keterangan 

Central Building 

300-capacity room (1) [Fixed tiered seats] 

200-capacity room (3) [PC outlet 1 room] 

160-capacity room (4) 

120-capacity room (2) 

80-capacity room (5) 

Seminars,Lectures,Discussions,etc. 

40-capacity room (1) [PC outlet] 

40-capacity room (16) [PC outlet 2rooms] 

20-capacity room (18)  

Conference Room (2) [Round table 20seats] 

Cafe Fuji  

Cafe Friends  

International Exchange Building 

International Conference Room [Classroom style: 250 persons 

Round table style:100 to 120 persons] 

[Simultaneous interpretation system (5 

rooms)] 

1st Meeting Room [Classroom style: 120 persons 

Round table style: 80 persons] 

2nd Meeting Room [Classroom style: 60 persons 

Round table style: 30 persons] 

Reception Hall  

Gambar 2.16 Interior NYC 

Sumber : archdaily.com 

Tabel 2.3 Fasilitas NYC, Tokyo 
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Shop  

Service Corner  

Athletic Building 

Tennis Court All-weather hard court, Rooftop (2 courts) 

Swimming pool 25 meter x 6 courses, Indoor (Retractable 

ceiling) 

1st Seminar Room Capacity: 40 persons 

1st and 2nd Gymnasiums Volleyball(2), Basketball(1), 

Badminton(3), Table tennis,etc. 

Large Gymnasium (When 1st 

and 

2nd gymnasiums are combined) 

[Mobile stand 514 seats] 

3rd Gymnasium  

4rd Gymnasium Dance, Aerobics, Wrestling, etc. 

5rd Gymnasium Judo, Kendo, Karate, etc. 

Arts Building 

Large Hall Stage: 20m.wide 10m.deep 758 seats 

Small Hall Stage: 17m.wide 8.5m.deep Up to 384 

seats 

Rehearsal room (1)  

Music & Drama Practice Room  

Medium-sized Practice Room (3)  

Small Practice Room (4)  

Small Music Practice Room (5)  

Small Drama Practice Room (10)  

Fine Art Room (2) Dyeing, Painting, Ink painting, Carving, 

etc. 

Craft Room (1) Woodwork, Metalwork, Manual arts, 

crafts such as cloisonne etc. 

Japanese-style Room (2) Tea ceremony, Calligraphy, Flower 

arrangement, etc. 

Exhibition Area Exhibition of photographs and paintings, 

Presentation for trainings and cultural 

activities,etc. 

Restaurant Toki  

 

Oka Tei: 

Japanese-style HouseTea ceremony, Calligraphy, Flower arrangement, 

etc.[Ten-mat rooms:2] 

Parking Lot Available (passenger car 200 spaces, bus 9 spaces) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : nyc.niye.go.jp 
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e. Palace of School Children, Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth Centre yang berlokasi di Kazakhtan ini memiliki desain dengan 

konsep filosofis, setiap bentuk menggambarkan makna budaya 

Kazakhtan. Komposisi yang di terakpan juga sangat mendalami 

kebudayaan local kazakhtan dengan penekanan penggunaan konstruksi 

local. Bentuk layaknya tabung pipih pada bagian atas bangunan 

bermakna filosofis sebagai Shangyrak. Shangyrak adalah mahkota kayu 

yang biasanya diletakan di atas perapian dan memiliki lubang di 

tengahnya. Dalam proyek Youth Centre ini, elemen sacral 23 tersebut 

ditafsir ulang menjadi sebuah silinder dengan tinggi 8 meter dan 

memiliki diameter 156 meter. Silinder raksasa ini memiliki atap berupa 

skylight yang menyalurkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan, 

terutama dalam atrium sentral. 

 

Gambar 2.17 Tampak Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 
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Blok Massa pada Gambar menunjukan bangunan dibagi menjadi 3 

masa dengan fungsi berbeda. Masa 1 Berbentuk lingkarang merupakan 

Gedung kesenian, Masa 2 Berwarna ungu merupakan masa paling 

bersar berfungsi sebagai Gedung Olahraga, Masa 3 menampung fungsi 

Pendidikan yang terdiri dari ruang teater, dan perpustakaan. Blok masa 

dalam gambar di atas juga menunjukan pembagian ruang-ruang yang 

direncanakan serta sebagai rencana blok ( block plan).  

 

 

 

Gambar 2.18 Zonasi Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 
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Rencana Lantai dasar memiliki bentuk dasar kotak yang di 

transformasikan terklaster. Bentuk lantai dasar mencerminkan sebuah 

ornament nasional Kazakhtan yaitu shabadan. Bentuk Kotak yang 

masih hampir serupa ditemukan di lantai 2, bentuk ini di agap sebagai 

ciri gaya hidup nomaden dengan di lengkapi hiasan tradisional dalam 

interior. Ruang silinder mengakomodasikan berbagai kelompok 

kesenian dan departemen remaja. Atap hijau bangunan digunakan 

sebagai sarana rekreasi dan gerakan penhijauan demi mendukung alam 

sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Bird Eye Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 

Gambar 2.20 Ruang Edukasi Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 
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Gambar 2.21 Ruang Olahraga  Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 
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52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Studi Preseden Green Architecture 

Untuk mengetahui penerapan penerapan desain ramah lingkungan pada 

bangunan, maka penulis juga melakukan analisis pada bangunan yang 

memiliki konsep Green Architecture guna mendukung SDGs. 

  a.  Nanyang Technological University, Art School Singapore 

 

 

 

 

 Gambar 2.23 NTU Art School                                          

Sumber : www.bebee.com 

 

Gambar 2.22 Denah Palace of School Children 

Sumber : archdaily.com 
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Bangunan ini menerapkan konsep Green Architecture yang dapat 

dilihat melalui penerapan fasad kaca yang mengurangi solar gain dan 

heat load sehingga mendapatkan natural views dan pencahayaan yang 

efektif. Selain itu Bangunan ini juga dikenal dengan green roof yang 

melengkung sebagai ruang terbuka hijau yang digunakan untuk tempat 

berkumpul. Tidak hanya itu, green roof ini juga berfungsi sebagai 

insulasi termal, dan rainwater harvesting untuk irigasi lansekap. 

Rumput yang ditanam juga dibuat menyesuaikan lansekap sekitar agar 

bangunan menyatu dengan lingkungan.  

 

1. Green Roof. Penggunaan green roof pada kampus ini, selain untuk 

keindahan dan agar terlihat menyatu dengan alam, juga dapat 

digunakan sebagai water catcher sebagi proses pendingin ruangan 

alami karena sinar matahari tidak diserap beton secara langsung. Ini 

juga menurunkan suhu panas di siang hari dan sejuk di malam hari 

untuk lingkungan sekitarnya. Desainnya yang melengkung 

digunakan agar penyerapan matahari oleh kulit bangunan dapat di 

minimalisasikan. Atap hijau dan kaca performa tinggi serta 

penggunaan sensor karbon dioksida di unit penanganan udara 

membantu mengurangi energi yang digunakan dan menjaga kualitas 

udara dalam ruangan yang sehat.  
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2. Memiliki konsep high perfomance building & earth friendly. Dapat 

dilihat dari dinding bangunan, terdapat kaca di beberapa bagiannya 

yang berfungsi untuk menghemat penggunaan elektrik terhadap 

bangunan, terutama segi pencahayaan dari lampu. Menggunakan 

energi alam seperti angin, sebagai penyejuk lingkungan. Bahan-

bahan bangunan yang digunakan cenderung ramah pada lingkungan 

seperti keramik dengan motif kasar pada lantai untuk mengurangi 

pantulan panas yang dihasilkan dari dinding yang berkaca. Kolam 

air yang berada ditengah kampus berfungsi selain mereduksi panas 

matahari sehingga udara tampak sejuk dan lembab.  

 

3. Memiliki konsep climate support. Dengan konsep penghijauan, 

sangat cocok untuk iklim singapura yang masih tergolong tropis 

(khatulistiwa). Pada saat penghujan, dapat sebagai resapan air, dan 

pada saat kemarau, dapat sebagai penyejuk udara.  

 

4. Memiliki konsep future healthy. Dapat dilihat dari beberapa tanaman 

rindang yang mengelilingi bangunan, membuat iklim udara yang 

sejuk dan sehat bagi kehidupan sekitar, lingkungan tampak tenang, 

karena beberapa vegetasi dapat digunakan sebagai penahan 

kebisingan. Dinding bangunan curtain wall dilapisi alumunium 

dapat berguna untuk UV protector untuk bangunan itu sendiri. 

Tentunya ini semua dapat memberi efek positif untuk kehidupan.  
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Pada bagian atap gedung, terdapat tangga untuk para pengguna yang 

akan menuju lantai atas. Ini dapat meminimalisasi penggunaan 

listrik untuk lift atau eskalator. Tentu lebih menyehatkan, selain 

sejuk karena disepanjang anak tangga terdapat rumput yang 

digunakan sebagai green roof, pengguna juga mendapatkan sinar 

matahari.  

 

5. Memiliki konsep sustainable. Pembangunannya sangat di 

konsepkan, menelaah lahan lingkungan wilayah yang sangat terbatas, 

dengan konsep alamiah dan natural, dipadukan dengan konsep 

teknologi tinggi, bangunan ini memungkinkan terus bertahan dalam 

jangka panjang, karena tidak merusak lingkungan sekitar yang ada. 

Universitas nanyang adalah salah satu universitas kebanggan milik 

singapore yang menerapkan konsep arsitektur hijau pada bangunan. 

Bentukan yang unik dari bangunan tersebut sehingga semakin 

menarik peminat para mahasiswa dan mahasiswi. 
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b. Solaris 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan hijau ini terletak di daerah Fusionopolis, tak jauh dari One 

North MRT Station. Solaris berdiri di seberang jalannya yang berderet 

dengan bangunan-bangunan tinggi lainnya. Didesain oleh TR Hamzah 

& Ken Yeang, arsitek berusaha untuk melestarikan tanaman-tanaman 

yang pernah ada di sini, memperbaiki kerusakan ekologis dan 

keanekaragaman hayati. Bentuk Solaris sangat mudah dikenali, dengan 

kurva melengkungnya berdinding putih, tanpa sudut dari sisi-sisi luar 

bangunan. Terdiri dari dua menara yang terhubung dengan atrium 

tinggi dengan ventilasi alami. Dari lantai-lantai kantornya terdapat 

ramp menerus dari bawah sampai atas di bagian luarnya berfungsi 

sebagai lansekap dengan konsep hijau vertikal untuk meningkatkan 

ekosistem area. Luasan area hijau ini 8000 meter persegi, lebih luas dari 

area tanah di mana berdirinya bangunan ini.  

Gambar 2.24 Solaris                                           

Sumber : https://tindaktandukarsitek.com/ 
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Masuk ke area atriumnya, cahaya matahari melimpah di dalam tanpa 

bantuan cahaya lampu di siang hari. Dinding-dinding kaca yang 

menerus hingga atap, ditambah skyroof dengan kaca warna kebiruan 

dengan daya serap yang tinggi sehingga membuat atrium tidak terasa 

panas walau pun waktu sudah menunjukkan tengah hari. Sisi-

sisi tower yang menghadap ke atrium juga berdinding kaca sehingga 

matahari pun menerangi sisi-sisi dalam bangunan. Cocok sekali dengan 

nama Solaris yang disandangnya. 

 

Jika dilihat dari dekat, dinding-dinding atrium kaca ini tidak terpasang 

masif, melainkan miring dengan ditambahkan perforated steel pada 

bagian bawahnya. Sistem seperti ini mengakibatkan udara bisa masuk 

melalui lubang-lubangnya dan beban mesin pendingin berkurang 

banyak. Solaris menghemat hingga 36% energi juga dari lansekap pada 

fasade bangunan karena berfungsi sebagai thermal buffer bagi 

bangunan. Selain itu, penggunaan kaca low-e mengakibatkan 

nilai External Thermal Transfer Value turun hingga 39 W/m2 

dikombinasikan dengan kanopi yang berfungsi sebagai solar shading. 
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c. Kampus Dahana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Aspek Green Design Solaris                                          

Sumber : https://tindaktandukarsitek.com/ 

 

Gambar 2.26 Kampus Dahana 

Sumber : http://www.dahana.id/ 
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Dengan mengusung konsep green building, Kampus DAHANA 

didesain dengan bentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

lingkungan perkantoran yang hijau, asri, hemat energi, ramah 

lingkungan serta jauh dari kesan menyeramkan.Bangunan kantor terdiri 

dari lima gedung yang simetris dengan beratapkan rumput.   Di Bagian 

tengah dibangun gedung yang berfungsi sebagai audiotorium dan 

musholla yang dirancang dengan besi berbentuk jaring disekelilingnya 

yang berfungsi sebagai anti gempa. 

  

Kesan gedung hemat energi langsung terasa ketika menginjakkan kaki 

di lobby utama Kampus Dahana.  Sistem penerangan Gedung 

memaksimalkan cahaya matahari yang langsung masuk dari kaca yang 

didesain lebar.  Bahkan, di saat malam pun, lampu ruangan di desain 

dengan sensor suhu tubuh sehingga dapat menyala di area terbatas. 

Sementara itu, halaman perkantoran terdiri dari lahan parkir dan taman 

yang dihiasi dengan berbagai jenis tanaman hias berwarna warni dan 

rumput hijau sehingga menambah kesan bangunan yang asri dan ramah 

lingkungan. 

 

Desain Kampus Dahana terinspirasi dari logo perusahaan, yaitu 5 

segitiga yang tersusun serupa bintang. Namun, bentuk segitiga diubah 

menjadi bentuk lengkung agar berkesan dinamis sehingga sekilas mirip 

5 bunker yang terlindung di dalam tanah.  
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Kelima bangunan tersebut mengelilingi sebuah bangunan utama 

berbentuk bundar dan terlihat seperti jaring. Selain berfungsi sebagai 

ventilasi udara yang masuk, desain jaring-jaring tersebut juga 

digunakan untuk mengurangi teriknya sinar matahari dan mengurangi 

penggunaan listrik berlebihan. Kelima “bunker” tersebut digunakan 

sebagai  kantor Direksi, Kantor Keuangan dan PPL, Kantor EMC, 

Kantor Sekretariat dan Kantor Diklat. 

 

Konsep-konsep Green Building yang Diterapkan di Kampus Dahana, 

diantaranya diaplikasikan dalam berbagai hal berikut; 

1. Konsumsi energi yang sangat rendah, yaitu 131 kWh/m2 per tahun. 

2. Sumber air menggunakan air sungai dengan pengolahan mandiri, 

air hujan, dan air kondensasi AC. 

3. Pada siang hari tidak menggunakan lampu, dengan fitur lux sensor 

dan ditambah sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan manusia. 

4. Penggunaan dual flush yang menggunakan air daur ulang. 

5. Penggunaan keran air sistem tekan yang dapat menutup sendiri. 

6. Penyiraman tanaman dengan air daur ulang, dengan penyiraman 

sprinkler yang memiliki sensor kelembaban tanah agar pada saat 

hujan tidak perlu disiram. 

7. Fasiltas pedestrian yang teduh dari tanaman rambat hingga ke jalan 

utama. 
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8. Zero run off, dengan mengalirkan air hujan ke kolam ikan di 

sekeliling bangunan, sisanya mengalir ke lansekap. 

9. Sumber tanaman adalah tanaman hasil budidaya di sekitar proyek. 

10. Sekitar 60% dari luas area bangunan adalah area hijau (termasuk 

Green roof). 

11. Menggunakan AC dengan refrigeran HFC yang ramah ozon. 

12. Penggunaan material ramah lingkungan, termasuk kayu yang 

bersertifikat legal, menggunakan prefab material.1 

13. Dilarang merokok di seluruh area gedung, termasuk pengawasan 

lebih dari satpam gedung 

14. Ventilasi yang cukup, dengan sistem deteksi kadar CO2. 

15. Perencanaan manajemen perawatan untuk menjaga kualitas Green 

Building agar tetap berkelanjutan. 

16. Pemisahan sampah organik dan non-organik, diteruskan dengan 

pengomposan mandiri, kerjasama dengan pengepul setempat untuk 

sampah non-organik yang dapat didaur ulang, dan kerjasama 

dengan perusahaan pengolahan limbah B3. 

17. Kenyamanan adalah yang utama, dengan dilakukannya survei 

berkala kepada penghuni terkait kenyamanan gedung, serta sistem 

tindak lanjutnya. 
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18.  Adanya fasilitas parkir sepeda yang digunakan untuk transportasi 

pekerja dari rumah (mess) ke gedung, atau ke laboratorium lain 

19.  Gedung dibangun tahan gempa, sistem penanganan kebakaran 

yang ketat, dan memfasilitasi akses untuk penyandang cacat. 

20.  Sekitar 80% material bangunan berasal dari dalam negeri, 

ditambah dengan adanya sertifikat ISO 14001 pada pabrik material 

bangunan tersebut dari 32% seluruh material bangunan.  
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2.6 Kesimpulan dan Komparasi Studi Preseden 

 

No. Nama Bangunan Fasilitas Poin Penting/Kelebihan 

1. 

 

Gary Comer Youth 

Centre (Chicago) 

Single Building 

Pelatihan Tim Tari 

Tempat Pendidikan dan rekeasi  

 

Terdapat Ruang seni dan kerajinan, laboratorium komputer, ruang 

dansa, studio rekaman, toko desain kostum, ruang bimbingan dan 

belajar, ruang kelas, kantor dan ruang pameran. 

Gary Comer Youth Centre menjadi tempat komunitas pemuda 

yang difokuskan untuk mewadahi kegiatan seni dan budaya 

yang berfokus kepada pertunjukan dan pameran. Namun area 

sekitar bangunan dapat digunakan sebagai area jogging 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chilbo Youth 

Centre (Korea) 

 

• Site ini terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu Tempat parkir, 

lapangan footsal dan bangunan indoor. Untuk wadah 

kegiatan seni terdapat ruang Latihan band, ruang bernyayi, 

studio menari. UntUk wadah kegiatan olahraga terdapat 

lapangan footsal, ruang gymanasium untuk olahraga tennis 

meja dll. 

• Untuk kegiatan edukasi terdapat area book café yaitu 

sebuah kafetaria dengan fasilitas perpustakaan (ruang baca), 

dimana juga dapat menggunakan tangga besar sebagai 

tempat membaca dan bersantai. 

• Untuk kegiatan sosial 

Terdapat ruang meeting, seminar, student council, ruangan 

serba guna, counselling Centre 

 

• Lokasi ini bersebrangan dengan bangunan penitipan anak.  

 

• Chilbo Youth Centre ini menjunjang hampir seluruh aspek 

minat pemuda, yaitu terdapat fasilitas olahraga, kesenian, 

edukasi dan sosial. 

 

Tabel 2.4  Studi Preseden Youth Centre 
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3. TNG Youth & 

Community Centre 

(London) 

• Untuk wadah olahraga terdapat lapangan bola dan area 

panjat tebing. 

• Untuk wadah kesenian terdapat studio rekaman, ruang 

bernyanyi, ruang tari dan ruang pertunjukan mengguanakan 

ruang aula serbaguna utama. 

• Untuk wadah edukasi sosial terdapat ruang youth 

base,youth forum sebagai wadah pengajaran  dan 

konferensi, ruang meetin, ruang pembelajaran IT, pelatihan 

dapur, games area 

• Terdapat pula penunjang seperti klinik Kesehatan seksual 

dan kafetaria 

 

 

Fasilitas yang telah melalui kerja sama yang erat dengan kaum 

muda setempat untuk merancang bangunan dan memutuskan 

fasilitas yang harus dimiliki. 

 

 

TNG Youth & Community Centre (London) cukup lengkap 

dalam memasukkan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemuda. 

Terdapat fasilitas olahraga, kesenian, edukasi dan sosial. Juga 

memiliki ruang konsultasi dan klinik Kesehatan seksual yang 

akan sangat berguna bagi pemuda. 

4.  

National Olympic 

Memorial Youth 

Centre, Tokyo 

 

Bersifat Kawasan terpadu  

 

1. Bangunan utama dengan ruang ruang diskusi, pelatihan, 

pembelajaran. 

2. International Exchange dengan ruang meeting dan konferensi 

3. Bangunan atletik/Olahraga dengan lapangan tenis,kolam 

renang dan berbagai gymnasium multifungsi 

4. Seni dengan ruang utama yaitu aula 

5. Tempat tinggal/asrama 

 

Kawasan ini sangat lengkap jika dilihat dari berbagai fasilitas 

yang ada. Mewadahi aspek olahraga, seni juga edukasi serta 

sosial. Wadah edukasi sebagai bangunan utama terdapat ruang 

ruang kelas, diskusi  konferensi dan seminar. Kawasan ini juga 

berorientasi pada pertukaran internasional yang mana terdapat 

ruang kelas dan ruang konferensi. 

5. Palace of School 

Children 
• Bangunan berfungsi sebagai wadah kegiatan anak – anak dan 

pemuda di luar sekolah yang berisi berbagai kursus dan 

workshop. Terdiri dari berbagai macam fasilitas 

Keolahragaan, Kesenian, Pendidikan 

 

 

Bersifat single building namun terintegrasi dari tiga zonasi 

kegiatan. Menggunakan konsep bangunan yang kental akan 

filosofis yaitu symbol tradisional yang digunakan pada bentuk 

dan aksen pada bangunan 

 Kesimpulan Pada lima studi preseden yang dipilih, dapat diketahui bahwa setiap Youth Centre memiliki berbagai kegiatan dan fasilitas di 

dalamnya. Namun memiliki fungsi yang sama yaitu dapat menjadi wadah bagi berbagai kegiatan pemuda dan komunitas, dapat 

dijadikan tempat mengolah minat bakat dan menghabiskan waktu pemuda di luar sekolah.  

 

Sumber : Analisa Penulis 
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Nama 

Bangunan 

Poin Penting Catatan 

NTU • Terdapat Green Roof dan rain cather 

• Penggunaan kaca sebagai cara 

masuknya cahaya alami 

• Bahan bangunan ramah lingkungan 

seperti keramik motif kasar untuk 

mengurangi pantulan cahaya 

• Terdapat Kolam air untuk mereduksi 

panas 

• Bentuk bangunan berdesain lengkung 

Hal unik yang dimiliki 

oleh Gedung universitas 

ini adalah dengan 

memiliki greenroof yang 

dijadikan sebagai ruang 

komunal bagi penghuni 

nya. 

Solaris • Bentuk Solaris sangat mudah 

dikenali, dengan kurva 

melengkungnya berdinding putih, 

tanpa sudut dari sisi-sisi luar 

bangunan.  

• Terdiri dari dua menara yang 

terhubung dengan atrium tinggi 

dengan ventilasi alami. 

• Dinding-dinding kaca yang menerus 

hingga atap, 

ditambah skyroof dengan kaca warna 

kebiruan dengan daya serap yang 

tinggi sehingga membuat atrium tidak 

terasa panas. 

• Terletak dengan area transportasi 

umum 

• Melestarikan taman-taman 

• Terdapat ramp 

• Mengusung konsep hijau vertical 

• Terdapat solar shading 

 

Bangunan ini sangat 

memperhatikan alam 

disekitarnya sehingga 

terciptanya timbal balik 

yang baik anatar alam 

dan bangunan 

Kampus 

Dahana 
• Bersifat hijau, asri, hemat energi, 

ramah lingkungan serta jauh dari 

kesan menyeramkan. 

• Beratapkan rumput 

• Kaca pada fasad di desain lebar 

• Hemat energi melalui lampu dengan 

sensor gerak 

• Konservasi air, daur ulang air 

• Terdapat fasilitas pedestrian 

 

 

Kampus dahana ini 

merupakan bangunan 

baru yang mendapatkan 

Greenship platinum. 

Kesimpulan Dari ketiga studi preseden Green Architecture, bangunan memiliki 

konsep yang ramah bagi lingkungan maupun bagi pengguna. Secara 

garis besar, ketiga  bangunan memperhatikan bagaimana cara untuk 

hemat listrik dengan penggunaan fasad kaca unutk cahaya alami. Juga 

bangunan di penuhi oleh nuansa hijau seperti green roof, pelestarian 

taman. Selain bangunan ramah lingkungan, ternyata dibutuhkannya high 

performance pada bangunan seperti panel surya, rain harvesting, 

kecanggihan sensor CO2, lampu gerak dll. 

 

Tabel 2.5 Studi Presen Green Architecture 

Sumber : Analisa Penulis 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

METODE DAN PENDEKATAN PERANCANGAN 

 

 

 

 

3.1 Ide Perancangan 

Berikut ini adalah ide atau gagasan perncangan yang ingin penulis wujudkan 

melalui penulisan dan perancangan Youth Centre for SDGs sebagai judul 

tugas akhir, 

a. Belum ada nya wadah yang menampung seluruh kegiatan dan minat 

pemuda di Bandar Lampung 

b. Belum adanya wadah yang mendukung SDGs secara langsung 

c. Menciptakan bangunan youth centre yang bersifat edukatif dan rekreatif 

bagi pemuda sebagai “agent of change” dalam berkegiatan  

d. Menciptakan bangunan yang ramah lingkungan nan berkelanjutan 

dengan penerapan Green Architecture yang nyaman dan sehat bagi 

penghuni. 

 

3.2 Pendekatan Perancangan 

Youth Centre for SDGs di rancang guna menciptakan wadah bagi pemuda 

untuk berkegiatan positif. Pemuda sebagai agent of change di harapkan dapat 

menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk pembangunan negeri. 
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Green Architecture adalah pendekatan yang berusaha untuk ramah 

lingkungan agar terjaganya keberlanjutan. Green Architecture sangat tepat 

jika di terapkan pada Youth Centre for SDGs, karena prinsip-prinsip green 

architecture mendukung tujuan – tujauan SDGs dan menjadikan ruang yang 

sehat bagi perkembangan remaja/pemuda. Bangunan pun merepresentasikan 

cita - cita dan fungsi bangunan. Proses pendekekatan menggunakan variable 

Greenship GBCI yang menjadi tolok ukur keberhasilan desain nantinya. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Sumber Data  

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui observasi 

lapangan, dokumentasi dan hal lainnya yang dilakukan sendiri oleh 

penulis/pengumpul data. 

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langung memberikan 

data kepada/ pengumpul data, seperti melalui pihak lain atau melalui 

dokumen. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, 

literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan peneltian . 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan kegiatan merekam berbagai fenomena 

yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pendukung dalam proses 

penyususnan laporan ini.  

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan pengumulan data yang didapatkan 

melalui kegiatan kepustakaan seperti halnya membaca jurnal, 

majalah, buku, hasil penelitian terdahulu dan lainnya terkait dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

 

3.4 Metode pengolahan Data 

3.4.1 Metode Analisa 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan 

cermat serta fakta-fakta aktual.  

Kekhususan penelitian ini adalah bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan 

data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. 
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a. Analisa Kontekstual 

Meliputi lokasi, tautan lingkungan, tata wilayah, visual, iklim, dan 

utilitas yang didapatkan dengan menganalisis susai hasil survey 

tapak. 

b. Analisa Fungsional 

Meliputi analisis pencapaian, serta analisis sirkulasi (Sirkulasi 

kendaraan dan manusia) yang didapatkan dari survey lokasi tapak, 

c. Analisa Spasial 

Meliputi analisis kebutuhan ruang, besaran ruang, hubungan ruang 

dan organisasi ruang yang didapatkan dari melihat standar-standar 

yang ada baik dari buku arsitek, buku buku yang lain, dan juga 

referensi skripsi dengan tema yang sama. 

d. Analisa Desain 

Meliputi Analisa penerapan konsep terhadap bangunan 

 

3.4.2 Konsep Perancangan 

Dari hasil Analisa yang telah dilalui, tahapan selanjutanya yang 

dilakukan adalah menentukan konsep tapak dan bangunan yang akan 

dijadikan pedoman dalam perancangan.  

a. Konsep dasar 

b. Konsep Perancangan Tapak meliputi konsep pencapaian dan 

sirkulasi, konsep tata masa dan konsep tata hijau. 
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c. Konsep perancangan arsitektur, tampilan banguan, bentuk 

bangunan, gubahan masa, ruang dalam dan lainnya 

d. Konsep pengaplikasiaan elemen Green Architecture 

e. Konsep perancangan utilitas, sebagai kelengkapan fasilitas pada 

bangunan seperti sistem sanitasi, plumbing, arus listrik dan lainnya 

f. Konsep perancangan struktur, sebagai bagian- bagian yang 

membentuk bangunan seperti kolom, balok da sturktu lainnya yang 

saling terintegrasi dengan konsep arsitektural. 
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3.5  Kerangka Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDEKATAN 

PERANCANGAN 

PENGUMPULAN 

DATA 

Konsep Perancangan Youth Centre for SDGs Dengan Pendekatan Green Architecture, yang 

ramah lingkungan, menghemat energi sebisa mungkin, memberikan nuansa hijau dan terbuka 

sehinggga mencapai keberlanjutan. 

Identifikasi Masalah 

Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

IDE PERANCANGAN 

PENGOLAHAN DATA 
Analisa 

Konsep Perancangan 

Gambar 3.1 Kerangka Perancangan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 



 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

 

6.1  Kesimpulan 

Laporan dengan judul Perancangan Youth Centre for Sustainable 

Development Goals dengan Pendekatan Green Architecture ini dibuat 

sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 pada Universitas Lampung. Youth 

Centre for Sustainable Development Goals di rencanakan sebagai salah satu 

bangunan ikonik yang berlokasi di Bandar Lampung sebagai salah satu cara 

mendukung SDGs melalui kegiatan pemuda.  Pendekatan Green 

Architecture digunakan untuk mendukung SDGs dan keberlanjutan. 

Tipologi bangunan youth centre ini dikembangkan sebagai bangunan 

edukasi dan rekreasi bagi warga Bandar Lampung, namun pengguna 

dikhususkan bagi pemuda. Kegiatan dan fasilitas yang ada pada youth 

Centre terdiri dari berbagai macam blok/zona kegiatan yang kompleks 

sesuai dengan minat pemuda Bandar Lampung.  
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6.2 Saran 

 

1. Perlunya suatu fasilitas Youth Centre atau gelanggang remaja yang 

dimiliki oleh kota. Semakin baik jika setiap daerah lokal memilikinya. 

2. Kini, penerapan green building seharusnya tidak lagi menjadi suatu 

konsep khusus, namun sudah harus diterapkan oleh bangunan dan desain 

guna mendukung keberlanjutan. 

3. Masa pandemi Covid-19 secara tidak langusung mendorong terjadinya 

perubahan desain pada bangunan agar tetap terjaganya Kesehatan 

penghuni bangunan. Maka penerapan ruang komunal yang luas pada 

bangunan dan penerapan green building sangat membantu pencegahan 

penularan virus, sehingga manusia sebagai mahkluk sosial dapat tetap 

menjalankan kehidupan sosialnya.. 
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