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INTISARI 
 

Kota Cilegon yang dikenal secara luas sebagai Kota Industri Kota Cilegon 
memiliki banyak penduduk usia muda. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 
Kota Cilegon pada tahun 2013 26% dari penduduk Kota Cilegon adalah 
Remaja berusia 10-24 tahun, namun pembinaan terhadap remaja di Kota 
Cilegon kurang diperhatikan. 
Pendidikan untuk para remaja di Kota Cilegon masih hanya sebatas 
fasilitas sekolah yang memadahi, namun belum ada pendidikan informal 
yang mampu mengembangkan dan mengoptimalisasi bakat dan 
kreatifitas remaja Kota Cilegon. Pada usia remaja, remaja cenderung 
lebih menyukai kegiatan sosial dan kegiatan di luar rumah, kegiatan jika 
tidak dikontrol dengan baik dapat mengarah kenakalan remaja yang 
marak terjadi. Kotrol sosial pada kegiatan remaja dapat diwujudkan 
kepeada pengarahan pengembangan aktifitas yang mendukung bakat 
dan kreatifitas dari remaja. Pengembangan aktifitas yang mendukung 
minat bakat serta kreatifitas remaja tersebut membutuhkan sebuah 
wadah fasilitas yang baik. 
Remaja Kota Cilegon memerlukan sebuah fasilitas dimana mereka 
dapat mengembangkan bakat mereka dengan baik, para remaja dapat 
mengisi waktu luang dan kegemaran untuk mengembangkan bakat yang 
bermanfaat. Youth Centre yang dirancang merupakan pusat fasilitas 
yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. 
Youth Centre di Kota Cilegon akan mewadahi aktifitas pengembangan 
bakat remaja baik dalam bidang olahraga, kesenian, edukasi maupun 
rekreasi. Youth Centre yang dirancang memiliki tujuan untuk dapat 
dekat pada pengguna yaitu remaja, sehingga youth centre dirancang 
dengan pendekatan karakter dinamis. Karakter dinamis merupakan 
karakter dari remaja Kota Cilegon yang selalu memiliki jiwa yang 
Positif, Aktif, dan Kreatif. Karakter dinamis nantinya juga akan 
diwujudkan pada desain wajah bangunan dimana wajah bangunan dari 
youth centre akan memanfaatkan material baja sebagai material utama 
dan ekspos untuk menunjukan ciri dari Kota Cilegon sebagai Kota Baja. 

 
Kata Kunci : Youth Centre, Aktifitas, Remaja, Dinamis, Aktif, Kreatif, 
Karakter Dinamis, Minat, Bakat, Kreativitas. 
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Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena bimbingan 

kasih dan pernyertaannya- Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan judul “YOUTH CENTRE SEBAGAI RUANG AKTIVITAS 
REMAJA KOTA CILEGON”. Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi 
salah satu syarat yudisium Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tugas Akhir diselesaikan 
melalui beberapa tahap yaitu survey lapangan, asistensi dengan dosen 
pembimbing, tahap penulisan untuk landasan konseptual perencanaan dan 
perancangan, dan tahap desain gambar perancangan di dalam studio. 
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan peranan berbagai 
pihak, yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya penulis dapat 
menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab perkuliahan dengan baik 

2. Bapak Sidhi Pramudito S.T., M.Sc., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 
yang telah banyak memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing dalam 
proses pelaksanaan serta penulisan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Andi Prasetiyo, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

4. Orang tua saya, papa dan mama tercinta yang telah mendidik dan membimbing 
saya selama ini dan juga membiayai saya sehingga saya dapat bekecukupan 
dalam segala aspek, serta kedua adik saya Yoseveline dan Yoevita yang telah 
menjadi semangat saya dalam belajar dan berusaha. 

5. Calvo Fukkano Parapat yang telah membantu banyak aspek dalam memenuhi 
data dan kebutuhan lainnya dalam masa penulisan ini 

6. Monica Nathania, Anastasia Lana, Elvy Shyntia, Kadek Seftiyani, Desy 
Sihombing dan teman lainnya yang telah membantu banyak dalam pengerjaan 
penulisan ini serta telah melengkapi setiap kekurangan saya 

7. Teman-teman NoName, Regina, Renata, Dinar, Anggita, Lily, Lydia, 
Nathasya, yang telah menghibur saya saat susah dan senang 
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membantu dan selalu mengingatkan penulis selama masa studio. 

9. Teman-teman Arsitektur UAJY 2014, yang memberikan inspirasi dan 
semangat dalam mengerjakan laporan akhir ini, 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari 
sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu dan 
kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini. 

Yogyakarta, 24 Januari 2019 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


