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BAB V 

KAJIAN TEORI APNTI ASUHAN TERPADU DI KOTA 

SEMARANG 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Penekanan atau tema desain pada proyek Panti Asuhan Terpadu 

di Kota Semarang adalah “Arsitektur Perilaku Usia 6-18 Tahun”. 

5.1.1 Interprestasi dan Elaborasi Teori 

a. Pengertian Arsitektur 

Menurut Joyce Marcella (2004) 

Arsitektur merupakan mimpi atau fantasi manusia, arsitektur 

dapat mengingatkan masa lampau dan membuat orang dapat 

berfikir untuk masa depan. 

Menurut Haryadi Setiawan (1995) 

Arsitektur merupakan sebuah komponen yang terdiri dari 

ruang-ruang yang saling berhubungan. 

Menurut Francis DK. Ching (1979) 

Menurut Franchis (Gitta J, 2014 :185, Panti Asuhan Katolik) 

arsitektur merupakan suatu tautan yang mempersatukan ruang, 

bentuk, teknik dan fungsi. 

25. Laurens, Joyce Marcella. 2004. Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta : 

PT. Grasindo Utama. 
26. Setiawan, Haryadi. 1995. Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. Yogyakarta 

: Universitas Gajah Mada. 
27. Jesslyn, Gitta. 2014. Panti Asuhan Katolik. Semarang : Universitas Katolik 

Soegijapranata. 
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b. Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan gerakan seseorang dalam melakukan 

sesuatu yang di dasari oleh karakter orang tersebut, setiap orang 

mempunyai karakter tersendiri dan kemungkinan bahwa 

seseorang yang berada di dalam suatu kelompok individu akan 

cenderung memiliki perilaku yang sama. 

 

c. Kesimpulan Arsitektur Perilaku 

Ada 2 kemungkinan dalam hal ini, pertama perilaku akan 

mempengaruhi arsitektur, hal ini dapat terjadi dalam satu contoh 

yaitu ketika kita akan mendesain suatu ruangan, kita harus tahu 

terlebih dahulu apa yang dilakukan di dalam ruangan tersebut 

setelah itu kita akan tahu bagaimana ruang itu akan kita olah, yang 

kedua adalah arsitektur mempengaruhi perilaku, contoh terdapat 

suatu lorong lurus yang akan dilewati seseorang, dengan begitu 

lorong itu akan mempengaruhi perilaku orang itu untuk berjalan 

lurus. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur perilaku merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang akan terpengaruh oleh 

lingkungannya atau sebaliknya, suatu tempat akan menimbulkan 

suatu tingkah seseorang untuk bersikap atau arsitektur perilaku 

dapat dikatakan sebagai lingkungan binaan yang dikelola atau 

dikembangkan sebagai tempat untuk melakukan segala 
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aktivitasnya dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi 

manusia sebagi pemakai. 

d. Kajian Arsitektur perilaku 

Dalam hal ini arsitektur perilaku akan mengacu pada 

lingkungan binaannya, menurut Joyce Marcella dalam bukunya 

yang berjudul “Arsitektur dan Perilaku Manusia” bahwa sebuah 

lingkungan dapat menimbulkan respons emosional dan motivasi. 

Hal ini sangat berhubungan dengan lingkungan binaan panti 

asuhan, di mana kita dapat menciptakan sebuah panti asuhan 

yang mengandung makna kekeluargaan, sehingga terjadi 

interaksi sosial antar seluruh penghuni panti sehingga dapat 

memunculkan respons emosional dan saling memotivasi satu 

sama lain. 

e. Perilaku Sebagai Suatu Pendekatan Arsitektur 

Pada konsep ini perilaku selalu dikaitkan dengan pola 

hubungan ruang dengan manusia, pendekatan ini sangat objektif 

karena kita dituntut untuk memahami perilaku manusia / 

masyarakat yang berbeda-beda dari aspek norma, psikologis, 

kultur masyarakat. dengan perbedaan tersebut maka akan 

tercapai konsep ruang dengan wujud ruang yang berbeda sesuai 

pemakai (Adam Miraza, 2009 :49). 

28. Laurens, Joyce Marcella. 2004. Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta : 

PT. Grasindo Utama. 
29. Miraza, Adam. 2009. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. 

Medan: Universitas Sumatera Utara. 
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5.1.2 Kajian Teori Fokus Kajian 

Fokus kajian pada Proyek Panti Asuhan Terpadu di Kota 

Semarang ini adalah “Desain Untuk Pemenuhan Kebutuhan 

Psikologis Anak”. 

a. Penelusuran Karakteristik, Perilaku, Psikologis Anak Untuk 

Program Desain 

Biasanya anak yang tinggal dalam panti asuhan akan berada 

jauh dengan orang tuanya untuk mengikuti pembinaan di dalam 

panti, mengambil dari masalah itu sebuah panti asuhan 

semestinya harus dapat menjadi keluarga baru untuk mereka, kita 

harus sadar bahwa anak memiliki ikatan emosional dan psikologis 

dengan keluarga dan komunitas tempat tinggalnya. 

Bukan hanya dalam konteks keluarga, anak cenderung untuk 

memiliki sifat ingin bebas berekspresi keluar, dengan ini panti 

asuhan memberikan fasilitas yang memungkinkan anak tidak 

hanya berinteraksi dengan penghuni panti asuhan tetapi juga 

dengan masyarakat sekitar, menurut Prabowo dalam buku 

“Arsitektur, Psikologi dan Masyarakat” anak akan tumbuh lebih 

cepat jika berada pada suatu keramaian, mereka akan terbentuk 

untuk mempunyai karakter lebih ekspresif. 

 

 

30. Prabowo, Hendro. 2013. Arsitektur, Psikologi, dan Masyarakat. Depok : 

Universitas Gunadarma. 
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Panti asuhan ini memiliki kesan terbuka pada masyarakat 

untuk datang ke lingkungan panti, dengan begitu penyediaan 

fasilitas publik yang dapat menampung aktivitas mereka, akses 

mudah, nyaman tidak menutup kemungkinan masyarakat akan 

dengan senang hati akan datang ke lingkungan panti asuhan 

sehingga terjadi interaksi sosial. 

 

b. Karakteristik Perilaku yang Mendasari Bentuk Bangunan 

Dari uraian sebelumnya pada halaman 201 sudah terdapat 

beberapa uraian mengenai karakteristik anak, pada pembahasan 

kali ini akan lebih detail mengenai respons desain yang akan 

muncul dari studi karakteristik perilaku anak asuh dari usia 6-18 

tahu, berikut adalah penjelasannya  yang dapat dilihat pada tabel 

5.1 : 

 

Tabel 5. 1 Karakteristik dan Perilaku Anak Sesuai Tingkatan Usia 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

USIA KARAKTERISTIK 

6-12 Tahun 

- Senang Bermain 

- Senang Bergerak 

- Senang Bekerja Kelompok 

- Senang Melakukan Sesuatu Secara Langsung (Praktek) 

- Memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru 

- Takut akan kegelapan 

- Suka Meniru 

- Mudah Untuk Dibentuk Karakternya 

12-15 Tahun 

- Menyukai Lawan Jenis 

- Suka Menyendiri / Suka Bergaul 

- Sifat Religius Mulai Nampak 

- Emosi Masih Labil (Cenderung Bermusuhan) 

- Mulai Mempunyai Minat Terhadap Sesuatu (Hobi) 
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- Suka Bermain dengan Teman Sebaya 

- Rasa Ingin Tahu Terhadap Sesuatu Sangat Tinggi 

16-18 Tahun 

- Memiliki Karakter Ingin Menyendiri 

- Cenderung Bersifat Sosial 

- Tingkat Keaktifan Semakin Berkurang 

- Mulai Mencoba Untuk Merealisasikan Impian. 

 

 

Dari karakteristik tersebut untuk pemenuhan kebutuhan 

psikologis anak, mereka membutuhkan beberapa ruang, berikut 

adalah studi lanjutan mengenai pemenuhan kebutuhan psikologis 

anak di dalam Panti Asuhan Terpadu di Kota Semarang : 

 Anak Usia 6-12 Tahun 

- Anak senang bermain, maka dapat disediakan taman 

bermain anak yang memiliki lahan luas dan pastinya 

aman dengan tidak membuat taman yang tidak memiliki 

kontur, selain itu juga dapat dengan pemberian area 

belajar outdoor dekat taman, selain bermain mereka juga 

dapat belajar sehingga mereka tidak merasa tertekan 

dengan aktivitas belajar secara rutin. 

- Senang bergerak, dengan desain ruang yang memiliki 

luas yang ideal untuk menampung keaktifan anak yang 

senang bergerak, kemudian dengan mendesain 

bangunan dengan finishing dan penggunaan bahan yang 

aman. 

- Senang bekerja kelompok, dapat direspon dengan 

memberikan fasilitas ruang belajar bersama, dengan 
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respons desain yang seperti ini juga sangat membantu 

dalam hal kecerdasan anak karena semangat belajar 

akan muncul ketika mereka belajar secara berkelompok. 

- Memiliki rasa ingin tahu akan sesuatu yang baru, hal ini 

akan direspon dengan adanya area komunikasi yang 

dilengkapi dengan jaringan wifi, dengan begitu mereka 

tidak perlu keluar lingkungan panti dengan jarak yang 

cukup jauh untuk mengetahui sesuatu, mereka cukup 

hanya dengan browsing internet pada ruang komunikasi. 

 Anak Usia 12-15 Tahun 

- Suka Lawan Jenis, hal semacam ini sudah seharusnya 

dapat direspon dengan adanya ruang serbaguna yang 

dapat digunakan untuk sosialisasi yang berhubungan 

dengan seks, supaya mereka dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk. 

- Suka menyendiri atau suka bergaul, dalam hal yang suka 

menyendiri ini dapat direspon dengan fasilitas ruang yang 

dapat digunakan untuk menyendiri, curhat yaitu ruang 

santai khusus untuk menyendiri dan curhat yang memiliki 

ketenangan. 

- Mulai mempunyai minat terhadap sesuatu, dapat dengan 

memberikan fasilitas untuk pengembangan bakat dan 



269 
  

hobi, contohnya ruang musik, ruang kesenian, dan 

lapangan olahraga. 

 Usia 16-18 Tahun 

- Cenderung bersifat sosial, agar kebutuhan bersosialisasi 

dapat dipenuhi maka dapat diberikan fasilitas yang hampir 

sama dengan sebelumnya antara lain taman, lapangan 

olahraga, tempat ibadah agar masyarakat dapat 

mengaksesnya, dengan begitu akan terjadi interaksi yang 

antara anak dengan masyarakat sekitar atau seluruh 

penghuni dengan masyarakat sekitar. 

- Mencoba untuk merealisasikan impian, kita harus sadar 

bahwa impian itu hanya dapat dicapai oleh orang yang 

mau bekerja keras, dengan itu panti asuhan ini 

memberikan fasilitas seperti pusat keterampilan supaya 

dapat menjadi jalan awal untuk meraih impian di masa 

mendatang, dengan pusat keterampilan yang dapat di 

akses oleh masyarakat sekitar akan memperbanyak relasi 

dari anak asuh itu sendiri. 

 Konsep Desain Inovatif yang Mendukung Interaksi Sosial 

Fasilitas yang lain yang dapat mendukung interaksi sosial  

antara penghuni panti asuhan selain lapangan olahraga, 

taman, pusat keterampilan, dan tempat ibadah mungkin 

dengan adanya modifikasi dari taman yang di lengkapi 
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dengan area joging track, area terbuka untuk hobi seperti 

drone, sket board, dan taman baca. 

 

c. Tema Desain yang Mempengaruhi Bangunan Secara 

Keseluruhan 

 Bentuk 

Bentuk merupakan sebuah bidang yang dapat digunakan 

sebagai media untuk memberikan visualisasi sebuah 

bangunan, dengan bentuk karakter sebuah bangunan akan 

tampak melalui penataan-penataan sebuah bidang, penataan 

sebuah bentuk tidak hanya berdasarkan satu bentuk dasar 

saja melainkan dapat dikombinasikan beberapa bentuk dasar 

untuk menciptakan sebuah bentuk yang lebih inovatif.   

Dalam merancang sebuah desain bangunan terdapat 

beberapa bentuk yang mendasari terciptanya sebuah 

bangunan, Menurut Jessica (Autism Care Centre, 2010 :77)  

beberapa bentuk dasar bangunan yang dapat diterapkan 

beserta sifat dan karakter yang dimilikinya yang dapat dilihat 

pada tabel 5.2 :  

 

 

 

 

31. Jessica,.2010. Autism Care Centre, Arsitektur Perilaku. Jakarta : 

Grasindo.  
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Tabel 5. 2 Sifat dan Karakter Bentuk Dasar 
Sumber : Jessica (Autism Care Center, 2010 : 77) 

 

BENTUK SIFAT / KARAKTER 

 

Persegi 

- Orientasi Jelas 

- Struktur dan Konstruksi Mudah 

- Stabil 

- Penggunaan Ruang Maksimal 

 

 

Lingkaran 

- Orientasi Ke Segala Arah 

- Struktur Lebih Sulit 

- Memiliki Kesan Berpusat/ Berkumpul 

- Penggunaan Ruang Maksimal  

 

Segi Tiga 

- Orientasi Kurang Jelas 

- Struktur dan Konstruksi Mudah 

- Penggunaan Ruang Kurang Maksimal 

- Sudut Berbahaya 

 
 

Penggunaan bentuk yang fleksibel dinamis dapat 

mencerminkan tema arsitektur perilaku yang mencerminkan 

perilaku gerak aktif seperti yang terlihat pada gambar 5.1 : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. 1 Bentuk Denah Dinamis 

Sumber : www.googlesearchgolfclubhousekemayoran.com 

 

 

 
32. Jessica,.2010. Autism Care Centre, Arsitektur Perilaku. Jakarta : 

Grasindo. 

http://www.googlesearchgolfclubhousekemayoran.com/
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 Warna 

Menurut Adi Saputro (Jessica, Autism Care Centre, 

2010:75) kaitannya dengan tema arsitektur perilaku, 

pemilihan warna sangat berpengaruh terhadap para 

pengguna bangunan, warna dapat memunculkan pengaruh 

terhadap persepsi, emosi, perilaku seseorang dan juga dapat 

membantu untuk merangsang kepercayaan diri, kreativitas 

dan ekspresi penggunanya, pemilihan warna cukup berperan 

penting jika dihubungkan dengan psikologis anak, berikut 

adalah penjelasan beberapa warna beserta karakternya yang 

dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini : 

Tabel 5. 3 Karakter dan Sifat Warna 

Sumber : www.sifat-warna-yang-mempengaruhi-psikologis.com 

 

WARNA KARAKTER / SIFAT 

Putih 
Kedamaian, Kegembiraan, Kesucian, 

Kebersihan, Kebenaran, Kebijakan. 

Kuning 
Menenangkan, Kebijaksanaan, Iluminasi, 

Dapat Merangsang Aktivitas Otot 

Biru 
Perdamaian, Keyakinan, Memberikan Tidur 

yang Baik, Tenang, Religius, Loyalitas 

Hijau 
Kesegaran, Sejuk, Memberikan Harapan, 

Kesuburan, Kehidupan 

Merah 
Hangat, Ceria, Semangat, Kebahagiaan, 

Patriotisme,  

Ungu Kekuasaan, Kemewahan, Rendah Hati 

Abu-abu Pemaaf, Kedewasaan, Netral 

Cokelat Kemiskinan, Kering. 

Hitam Mistis, Kuat, Bangsawan 

 

 

 
33. Jessica. 2010. Autism Care Centre, Arsitektur Perilaku. Jakarta : 

Grasindo.  

http://www.sifat-warna-yang-mempengaruhi-psikologis.com/
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Pemilihan warna yang tepat pada pengaplikasian tandak 

hanya menambah estetika, akan tetapi juga akan 

mempengaruhi psikologis dan tingkah laku pengguna seperti 

yang terlihat pada gambar 5.2 : 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Penggunaan Warna Pada Bangunan 

Sumber : http://kompassiswa.blogspot.co.id/2016/08/sekolah-pendidikan-

di-singapura-terbuat.html 

 

 Sirkulasi 

Merupakan alur bagi pengguna bangunan, penciptaan 

alur sirkulasi yang dinamis akan memberikan kesan 

penasaran,  dengan begitu pengguna akan cenderung untuk 

mengekplore  suatu tempat pada area panti asuhan ini, 

sirkulasi yang dinamis dapat diterapkan pada bangunan yang 

menggunakan bentuk lengkung dan garis serta dapat 

diaplikasi pada publik space seperti yang terlihat pada gambar 

5.3 dan gambar 5.4 : 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. 3 Ilustrasi Sirkulasi Ruang LuarDinamis 
Sumber : http://kokorosot.info/279403-gardens-by-the-bay-singapore.htm 

http://kompassiswa.blogspot.co.id/2016/08/sekolah-pendidikan-di-singapura-terbuat.html
http://kompassiswa.blogspot.co.id/2016/08/sekolah-pendidikan-di-singapura-terbuat.html
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Gambar 5. 4 Ilustrasi Sirkulasi dengan Bentuk Bangunan Dinamis 

Sumber : www.golfclubhousekemayoran.com 

 

 Fasade 

Menurut Jimmy Priatman (Tradisi Inovasi Material Fasade 

Bangunan TinggiFasade merupakan bagian muka bangunan, 

beberapa pengaplikasian untuk membentuk asa bangunan 

adalah dengan pemberian semacam bukaan, ornamen, 

tekstur dan lain-lain, berikut adalah program pengaplikasian 

untuk fasade bangunan yang dipengaruhi oleh tema arsitektur 

perilaku yang dapat dilihat pada tabel 5.4 : 

Tabel 5. 4 Aplikasi Fasade Pada Bangunan Panti Asuhan 

Sumber :  www.googlesearch.com dan Analisis Pribadi 

 

 FASAD MAKNA 

Bukaan 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggunakan bukaan 

yang cukup lebar akan 

memberi kesan tidak 

merasa terkurung, 

memberi kesan 

kebebasan dan menyatu 

dengan lingkungan luar. 

Sun 

Shadding 
 

- Menggunakan sun 

shadding untuk 

pembayangan dapat di 

http://www.googlesearch.com/
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kombinasikan apabila 

menggunakan bukaan 

yang lebar, dengan begitu 

akan timbul 

pembayangan gelap 

terang yang menunjukkan 

kesan ceria. 

Tekstur  

- Penggunaan tekstur 

dengan hard material 

yang memiliki tekstur 

seperti batu alam pada 

fasade akan 

menimbulkan perasaan 

aman jika masuk ke 

dalam bangunan karena 

penggunaan tekur batu 

alam dapat memberikan 

kesan kokoh. 

- Selain itu penggunaan 

tekstur dengan dot 

material seperti taman 

vertikal akan memberikan 

kesan sejuk dan 

menyegarkan. 

Garis 

 

 

 

 

 

 

- Penggunaan garis yang 

dinamis dapat 

diaplikasikan melalui 

fasad yang memberikan 

kesan aktif. 

 

 

 

34. Priatman, Jimmy. 2004. Tradisi dan Inovasi Material Fasade Bangunan. 

Universitas Kristen Petra  : Surabaya. 
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d. Style Arsitektur yang Digunakan 

Berkaitan dengan style arsitektur yang digunakan, bangunan 

panti asuhan ini akan menggunakan style arsitektur tropis modern 

yang kekinian, bagaimana menciptakan sebuah desain yang 

banyak digunakan saat ini dengan penerapan  bahan material 

yang banyak digunakan untuk penambah estetika bangunan 

seperti kaca, stainless, bahan natural seperti batu dan kayu. 

Berikut adalah ciri-ciri mengenai arsitektur modern yang akan 

diterapkan yang dapat dilihat pada tabel 5.5 : 

 
Tabel 5. 5 Ciri Arsitektur Modern 
Sumber : www.googlesearchrumahmodern.com 

 

 

- Cenderung berbentuk dasar kubus 

 

- Bukaan lebar terkesan menyatu baik 

antar ruang maupun dengan 

lingkungan 

 

- Menggunakan material kaca, stainless 

dan material bertekstur alam seperti 

batu alam maupun kayu. 

http://www.googlesearchrumahmodern.com/
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- Terdapat ornamen sederhana untuk 

menambah estetika bangunan 

 
 

Dari segi bentuk arsitektur modern dibentuk berdasarkan 

fungsi bangunan yang dipadukan, dari segi ruang bangunan 

modern mempunyai kesan menerus menyatu antar ruang dengan 

lingkungan sekitar karena menggunakan bukaan-bukaan cukup 

lebar. Selain itu bangunan modern ini juga menggunakan sedikit 

ornamen sebagai pemanis saja, walaupun bangunan bergaya 

modern cenderung berbentuk kubus namun biasanya dapat 

dibentuk lebih estetika seperti penggunaan garis lengkung zig-zag 

maupun lurus. 

 

5.2 Studi Preseden 

a. Toyama Children Centre 

Merupakan sebuah pusat pendidikan anak pra sekolah yang 

terletak di garis pantai Jepang yang memiliki pemandangan yang 

indah yang dapat dilihat pada gambar 5.5 : 
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Gambar 5. 5 Eksterior Toyama Children Centre 

Sumber : http://lovetomi.seesaa.net/article/44335613.html 

 

Fasilitas yang ada di dalamnya antara lain ruang belajar, 

Gallery mainan, ruang relaksasi, galeri boneka, dan 

perpustakaan. Kegiatan utama pada Toyama Children Centre ini 

adalah belajar dan bermain untuk anak-anak pra sekolah untuk 

membaca, menulis dan menggambar seperti yang terlihat pada 

gambar 5.6 : 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 Interior Toyama Children Centre. 

Sumber : http://lovetomi.seesaa.net/article/44335613.html 

 

Semua aspek yang mempengaruhi desain adalah 

karakteristik dan perilaku anak, dimana semua perabot dan 

tatanan ruang mengacu pada ukuran standar kebutuhan anak. 

Pada ruang luar yang ada di Toyama ini mempunyai jalur 

sirkulasi dengan pemandangan yang indah menuju bangunan 
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yang lainnya, di situ anak dapat bermain dan mempelajari 

lingkungan sekitar dengan ukur manusiawi untuk anak-anak 

seperti yang terlihat pada gambar 5.7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Play Ground Toyama Children Centre 

Sumber : http://lovetomi.seesaa.net/article/44335613.html 

 

 

Dari preseden Toyama Children’s Centre ini dapat diambil 

kesimpulan : 

 bentuk bangunan yang dinamis dengan perpaduan dua 

lingkaran dihubungkan dengan garis lengkung yang 

memberi kesan ceria. 

 Memiliki sirkulasi berkelok-kelok yang memberi kesan 

mengalir dengan sendiri dan memberi kesan aktif. 

 Desain yang memperhatikan tingkat kenyamanan anak 

dengan menggunakan skala yang sesuai dengan 

pengguna. 

Dari preseden Toyama ini kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dalam mendesain Panti Asuhan Terpadu di Kota 

http://lovetomi.seesaa.net/article/44335613.html
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Semarang kita juga harus memperhatikan aspek karakteristik dan 

pola perilaku anak. 

 

b. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan 

Adalah lembaga yang didirikan oleh komunitas bersama 

mahasiswa Universitas Sumatra Utara, Medan  yang dapat dilihat 

pada gambar 5.8 : 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 8 PKPA Medan Sumatra Utara 

Sumber : Street View Google Maps 

 

Hal yang melatarbelakangi didirikan lembaga ini karena kasus 

yang menimpa anak semakin lama semakin meningkat, anak 

menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi bahkan 

perlakuan yang tidak manusiawi sampai merenggut nyawa.  

Merupakan lembaga perlindungan anak dan perempuan agar 

mereka tidak berada pada suatu kondisi yang sulit karena 

pelecehan, termarjinalkan serta dipandang tidak setara. 

Program kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan 

Perlindungan Anak ini adalah : 

- Layanan Hukum (Pendampingan Keamanan) 
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- Konseling 

- Penjemputan / Penyelamatan Korban 

- Rehabilitasi 

- Pemeriksaan Kesehatan Korban 

- Dropp in Centre (Rumah Aman) 

- Pendidikan dan Keterampilan 

- Monitoring (Pemantauan dan Evaluasi) 

- Sarana Rekreasi (Penghilang Trauma) 

Dari studi preseden bangunan Pusat Kajian dan Perlindungan 

ini kita dapat menilai bahwa dalam hal untuk tujuan perlindungan 

anak sudah cukup baik dengan fasilitas yang disediakan, akan 

tetapi belum tersedia fasilitas ruang taman untuk bermain dan 

sekedar bersantai karena nuansa yang diberikan dari fasilitas 

taman sangat penting kena mengandung kesan kesegaran, 

dengan begitu anak akan lebih mudah lupa dengan kejadian buruk 

yang mereka alami dengan bermain. 

 

 

 

 

 


