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BAB I 

PENDAHULUAN PANTI ASUHAN TERPADU DI KOTA SEMARANG 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 

menjelaskan bahwa suatu Negara mempunyai tugas dan tanggung 

jawab kepada penduduknya dalam upaya memberikan fasilitas guna 

tercapainya kesejahteraan sosial yang merupakan sebuah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga 

mampu melaksanakan fungsi sosialnya. 

Menurut data Organisasi Sosial Lembaran Emas Murni yang 

merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tahun 2016 jumlah 

anak jalanan di Kota Semarang sudah menembus angka sekitar 900 

anak, 350 diantaranya adalah anak jalanan aktif. 

Dari data di atas dapat dikatakan jelas sangat memprihatinkan di 

mana dengan jumlah 350 dikategorikan sebagai anak jalanan aktif 

yang tersebar di jalan-jalan protokol seperti jalan Pemuda, Ahmad 

Yani (perempatan), Tugu Muda, Karang Ayu, Sriranda Pahlawan 

(perempatan), Johar, Setyabudi (depan swalayan), RRI dan lain-lain. 

Biasanya mereka anak jalanan masih berusia di bawah umur 

melakukan minta-minta, mengamen, menjual koran, menawarkan 
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membersihkan kaca mobil dengan cara memaksa dengan dalih untuk 

biaya makan. Orang tua anak tersebut dengan sengaja menyuruh 

anak-anak mereka untuk mencari uang dengan diawasi dari seberang 

jalan oleh orang tuanya, sewajarnya dengan usia yang tergolong 

masih kecil mereka berkewajiban untuk belajar, bukan mencari uang 

untuk makan sehari-hari. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan bukan 

hanya sekedar alternatif pengasuhan saja, melainkan terdapat 

beberapa aspek lain yang melingkupinya, contohnya memberikan 

fasilitas pendidikan dan memberikan keterampilan bagi anak asuhnya, 

di dalam lingkungan ini mereka mendapatkan fasilitas belajar, bermain 

dan pengembangan diri  untuk bekal mereka di masa mendatang. 

Dalam menanggapi berbagai masalah mengenai banyaknya 

anak terlantar di Kota Semarang yang minim wawasan serta 

keterampilan dan sedikitnya jumlah fasilitas Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan maka sangat perlu di 

bangunannya sebuah Panti Asuhan untuk menambah jumlah Panti 

Asuhan yang terdapat di Semarang. Dengan semangat nasionalisme 

tanpa memandang arti perbedaan, Panti Asuhan dapat menampung 

anak dari semua kalangan tanpa memandang agama, suku, ras dan 

lain-lain untuk menciptakan suasana kebersamaan antar amat 

beragama dalam sebuah wadah pembinaan dalam rentan usia 6-18 

tahun. 
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Ketertarikan (Interest) 

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bergerak pada 

bidang kemanusiaan, selain sangat dibutuhkan, biasanya sebuah 

panti asuhan swasta kebanyakan menggunakan implementasi ajaran 

sebuah agama (Islam, Katolik, Budha dan agama lainnya). Di sini saya 

mengambil sebuah konsep dimana panti asuhan yang akan saya 

rencanakan ini tidak hanya berlandaskan dengan satu agama saja, 

namun dapat digunakan oleh beberapa agama yang ada di sekitar 

kita, oleh sebab itu Yayasan Swasta Pendidikan Nasioanal Karangturi 

saya jadikan pemilik terhadap panti asuhan ini karena mempunyai 

karakter yang tidak berlandaskan pada sebuah agama.. 

Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap kesejahteraan anak 

diperlukannya sebuah wadah yang memfasilitasi anak-anak terlantar 

untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan dan penyantunan untuk 

memberikan fasilitas pengembangan diri sebagai usaha untuk 

mengurangi jumlah anak terlantar di Semarang. 

Kebutuhan (Need) 

Minimnya jumlah panti asuhan yang ada di Kota Semarang 

menjadikan jumlah anak-anak yang terlantar di jalanan semakin 

banyak seiring dengan pesatnya angkat pertumbuhan, seharusnya 

dengan usia yang masih dini sebaiknya mereka berkewajiban untuk 
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belajar, bukan membantu orang tua untuk mencari uang, pada panti 

asuhan yang akan direncanakan ini tidak hanya anak-anak yatim 

piatu, panti ini juga diperuntukkan untuk mereka dari kalangan yang 

kurang mampu atau dengan segala keterbatasan lainnya, Menurut 

penelitian menyebutkan bahwa 90% anak yang tinggal di panti masih 

mempunyai orang tua dan dikirim ke panti asuhan dengan alasan 

untuk melanjutkan pendidikan. selain itu pada panti ini juga akan 

direncanakan sebuah Training Center, di mana panti ini akan terdapat 

pelatihan kerja bagi anak-anak asuh agar mempunyai keterampilan 

dalam bekerja. 

Keterkaitan (Relevancy) 

Sedikitnya jumlah panti asuhan di Kota Semarang untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pendidikan 

dan keterampilan bagi anak-anak terlantar dari keluarga kurang 

mampu mempunyai keterkaitan mengenai diperlukannya sebuah 

panti asuhan yang baru. 

Keterkaitan mengenai kebhinekaan agama di Negara kita 

mendorong untuk menciptakan sebuah ide dan konsep baru 

mengenai sebuah panti asuhan yang tidak hanya berlandaskan 

dengan satu ajaran agama saja, dengan begitu anak-anak dari 

berbagai iman yang mereka percayai dapat ditampung dengan 

pembauran umat beda agama yang dapat saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

 Tujuan dari proyek kompleks Panti Asuhan ini adalah sebagai 

tempat untuk melindungi, melayani, mengasuh dan mendampingi 

anak-anak terlantar untuk dapat mengembangkan karakter diri untuk 

bekal hidup di masa mendatang, memfasilitasi kebutuhan anak asuh 

dalam hal pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan 

pelatihan ketrampilan bagi anak asuhnya sehingga mereka 

mempunyai keterampilan jika sudah tidak berada di area Panti 

Asuhan. 

Sasaran 

Sasaran dari proyek ini ditujukan untuk anak-anak terlantar 

dengan segala keterbatasannya baik anak yatim, piatu, yatim piatu 

maupun anak-anak yang masih memiliki orang tua dengan segala 

keterbatasannya. Anak asuh pada Panti Asuhan ini adalah usia 6-18 

tahun baik laki-laki maupun perempuan. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek Panti Asuhan Terpadu di 

Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

Aktivitas Anak-anak dalam Panti Asuhan 

Pelaku utama pada proyek Panti Asuhan Terpadu ini adalah 

anak-anak panti, jadi yang perlu dikaji secara mendalam dalam proyek 

panti asuhan ini adalah kebutuhan dari anak-anak tersebut, memenuhi 
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kebutuhan untuk pemenuhan fisik, psikologis dan lingkungannya 

untuk membentuk karakter anak-anak binaannya. 

Desain yang Memenuhi Kebutuhan Psikologis Anak 

Mengkaji mengenai desain yang dapat membuat anak-anak panti 

nyaman untuk tinggal, hidup seperti berada di dalam keluarganya 

sendiri dan pastinya terdapat hubungan timbal balik antara kehidupan 

di dalam panti dengan lingkungan sekitar. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metode yang digunakan sebagai 

langkah pengumpulan data, antara lain : 

Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

melakukan secara langsung oleh diri sendiri : 

 Observasi 

Merupakan suatu teknik pengamatan dengan cara 

meninjau secara langsung terhadap keadaan lapangan 

dengan  memperhatikan kesesuaian judul proyek, teknik ini 

biasanya dilakukan mengamati secara diam-diam serta 

melakukan dokumentasi terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan proyek 
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 Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengambilan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung atau kuesioner 

kepada narasumber, metode ini dapat dilakukan secara 

lisan maupun tertulis dengan bantuan alat tulis maupun alat 

perekam suara. 

 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data yang dapat diperoleh 

melalui buku, literatur, jurnal dan media internet mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan judul proyek, pengumpulan 

data seperti ini kita tidak peri mengamati secara langsung, 

cukup dengan mencari referensi yang didapat dari buku, 

literatur dan jurnal yang sudah ada sebagai pelengkap data 

maupun pembanding data primer. 

1.4.2. Metode Penyusunan Analisa. 

Metode yang digunakan dalam melakukan pemrograman 

adalah sebagai berikut: 

 Metode Induktif, yaitu dengan melakukan pengumpulan 

data melalui pengamatan atau studi banding secara 

langsung baik dengan observasi / survey proyek sejenis, 

wawancara dengan narasumber terkait serta melakukan 

pengambilan foto sebagai dokumentasi pribadi sehingga 
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kita dapat melihat dan merasakan secara langsung 

keadaan proyek yang akan kita buat. 

 Metode Deduktif, yaitu dengan membandingkan  dan 

mengutip  hal-hal yang berkaitan dengan proyek yang akan 

diimplementasikan ke dalam laporan. 

Setelah melakukan studi komparasi, kemudian 

membandingkan kelebihan dan kekurangan hasil observasi 

sehingga didapat data yang lebih baik sebagai acuan untuk 

membuat landasan teori dan pemrograman arsitektur. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode yang dilakukan dalam pemrograman adalah 

sebagai berikut : 

 Analisa 

Analisa dilakukan dengan cara menguraikan data yang 

didapat mengenai kondisi eksisting proyek sejenis yang 

dilakukan observasi sehingga kita mendapatkan data-data 

mengenai kebutuhan proyek untuk dijadikan acuan dalam  

menganalisa kondisi tapak yang kita pilih sehingga kita 

dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang kita 

pilih. 

 Sintesa 

Yaitu memilah-milah data primer dan sekunder menjadi 

kategori berdasarkan kepentingannya dari segi kebutuhan 
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ruang, aspek psikologis, fisik, fasilitas-fasilitas sehingga 

dalam hal ini selanjutnya permasalahan akan dapat 

diselesaikan. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode yang akan digunakan pada saat melakukan 

perancangan arsitektur adalah : 

 Konsep 

Tahapan dalam Membuat konsep meliputi analisa 

tapak terlebih dahulu sehingga didapat lingkup bangunan, 

tata zoning dan juga dapat dengan melakukan studi 

preseden. 

 Rancangan Skematik 

Pada tahapan ini kita mulai menentukan gagasan awal 

pada tapak sehingga bentuk massa bangunan akan mulai 

nampak, biasanya pada tahap ini permasalahan yang 

didapat pada tahap analisis akan mulai terselesaikan. 

 Pengembangan Desain 

Pengembangan rencana desain dapat dilakukan 

dengan membuat gambar kerja (situasi, denah, tampak dan 

potongan), setelah itu dapat juga berupa gambar 3 dimensi 

sebagai visualisasi bangunan secara keseluruhan 

(perspektif). 
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 Pembuatan Detail 

Pembuatan detail mengacu pada bagian yang menjadi 

masalah, agar permasalahan pada bangunan dapat 

terselesaikan dengan dan lebih terurai dengan jelas, 

pembuatan detail juga mengacu pada bagian bangunan 

yang paling menarik, contohnya detail arsitektur bangunan. 

 Presentasi 

Presentasi dapat menggunakan gambar 2 dimensi 

maupun gambar 3 dimensi dengan media Power Point, 

presentasi juga apa menggunakan video maupun animasi 

yang dapat menunjang penyampaian konsep final 

bangunan supaya mudah dipahami yang menunjukkan 

keseluruhan bangunan secara 3 dimensi atau dapat 

menggunakan maket untuk mempresentasikan proyek 

desain dalam bentuk 3 dimensi. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang proyek, tujuan 

dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjuan umum, tinjauan 

khusus, kesimpulan, batasan dan anggapan 

BAB III ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR 

Pada bab In menguraikan mengenai uraian analisa pendekatan 

program arsitektur yang terdiri dari analisa pendekatan arsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, analisa konteks bangunan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini menguraikan mengenai konsep program, tujuan 

perancangan, program arsitektur, serta program lokasi tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai kajian teori penekanan atau tema 

desain dan kajian teori permasalahan dominan. 

 

 

 

 

 


