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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Kebutuhan 

Didasarkan dengan angka kemiskinan di Indonesia yang termasuk cukup 

tinggi mempengaruhi tingginya anak-anak terlantar. Hal ini cukup 

memprihatinkan bagi negara. Di Indonesia jumlah penduduk miskin di kota 

dan desa tahun 2017 rata-rata yang memerlukan perhatian tinggi berada 

di daerah Jawa. 

 

gambar 1 : jumlah penduduk terlantar kota dan desa 

Sumber : BPS, Maret 2017 
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gambar 2 : jumlah anak terlantar (tahun 2009, 2011) 

sumber : data susenas BPS 

Tingginya angka anak terlantar yang mana pada umur tersebut masih 

memerlukan pendidikan sekolah.  
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gambar 3 : presentase anak terlantar menurut alasan tidak / belum pernah / tidak 
bersekolah tahun 2003, 2006, 2009 

sumber : BPS, Susenas Modul 2003, 2006, 2009 

Berbagai alasan anak terlantar yang tidak bersekolah. Alasan teritinggi 

disebabkan oleh halangan biaya yang tinggi. 

Hal-hal ini lah yang mendasari kebutuhan dibangunnya Sekolah Dasar 

Kristen Berasrama untuk Anak-anak Terlantar di Semarang. 
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Ketertarikan  

Dengan adanya kebutuhan yang didasari tingginya angka penduduk 

terlantar di Pulau Jawa, muncullah tempat-tempat untuk memberikan 

tempat perlindungan bagi anak-anak terlantar dengan contoh, panti 

asuhan. 

Dapat dilihat kota yang paling banyak memiliki panti asuhan adalah kota 

Jakarta dan yang paling rendah adalah kota Semarang. 

Table 1 : jumlah panti asuhan di kota-kota besar di tahun 2017 

Sumber : https://riefcorporation.com 

http://www.infosurabaya.athallah.bi 

http://pantiasuhanalhakim.org 

http://daftaralamatpanti.co.id 

kota Jumlah panti asuhan 

Surabaya 29 panti asuhan 

Semarang 23 panti asuhan 

Jogjakarta 48 panti asuhan 

Jakarta 54 panti asuhan 

 

Dapat dilihat dari table bahwa angka gelandangan dan pengemis di Kota 

Semarang tertinggi di Semarang Utara, jadi Sekolah Dasar Kristen 

Berasrama untuk Anak-anak Terlantar akan dibangun di sekitar Semarang 

Utara. 

http://daftaralamatpanti.co.id/
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Table 2 : jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Semarang 

Sumber : social welfare problems in Semarang city 2015 

Kecamatan 
Jumlah gelandangan dan 

pengemis 

Mijen 37 

Gunungpati 66 

Semarang selatan 37 

Banyumanik 11 

Gajahmungkur 11 

Genuk 52 

Pedurungan 37 

Gayamsari 66 

Semarang timur 50 

Candisari 39 

Tembalang 91 

Semarang utara 98 

Semarang tengah 57 

Semarang barat 58 

Tugu 26 

Ngaliyan 54 
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Kepentingan mendesak 

Berdasarkan kebutuhan di Kota Semarang dari angka pendudukk terlantar 

yang tinggi, Kota Semarang memerlukan sebuah tempat yang dapat 

menganyomi anak-anak yang terlantar dan memberikan fasilitas-fasilitas 

yang komplit di dalamnya untuk tumbuh kembang pada masa anak-anak. 

Mulai dari mentalnya, hatinya, pikirannya yang mana membutuhkan 

sekolah, kemudian secara fisik bila mereka ternyata adalah anak-anak 

yang berbakat di bidang olah raga. Hal ini dapat dikembangan dalam diri 

seorang anak yang awalnya bukanlah apa-apa namun dapat berubah 

menjadi sebuah pertama. 

Keterkaitan 

Berdasarkan kebutuhan, ketertarikan, dan kepentingan mendesak yang 

telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa kebutuhan akan sekolah asrama  

dengan desain yang dapat menciptakan suasana kekeluargaan sangat 

diperlukan agar anak-anak terlantar dapat nyaman tinggal dan belajar di 

dalamnya dan tidak kembali keluar ke jalanan kembali. Diharapkan 

penerapan ini juga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak. 

Motto : “everyone is precious” perlakuan yang diberikan kepada setiap 

anak tidak sama, karena mereka memiliki kelemahan dan kelebihan 

masing-masing. Sekolah membantu anak-anak agar dapat mengurangi 

kelemahan mereka dan mengasah kekuatan mereka agar menjadi “tajam” 

di bidangnya masing-masing. 
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Visi : Mempersiapkan generasi bangsa dan pemimpin yang takut akan 

Tuhan, yang memiliki pengetahuan, pengertian dan hikmat, berprestasi di 

bidangnya serta memiliki karakter yang berkenan kepada Allah. 

Misi :  

1. Memberikan kepada setiap siswa pendidikan menyeluruh yang 

bermutu, diwarnai dengan pembinaan karakter didalamnya 

2. Menggali dan mengembangkan bakat/talenta dan potensi yang 

Tuhan percayakan dalam diri setiap siswa 

3. Memupuk dan mengembangkan kreativitas siswa yang disertai 

dengan cara berpikir yang analitis. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari pembahasan dengan judul Sekolah Dasar Kristen Berasrama 

untuk Anak-Anak Terlantar di Semarang ini sebagai tahap proses 

mempelajari dan memahami sistem, program, serta fasilitas-fasilitas 

sebelum merancang desain bangunan yang dicurahkan dalam bentuk 

Landasan Teori dan Program di Projek Akhir Arsitektur (PAA 73).. 

1.2.2. Sasaran  

Sasaran dari pembahasan dengan judul Sekolah Dasar Kristen 

Berasrama untuk Anak-Anak Terlantar di Semarang ini adalah 

tersusunnya Landasan Teori dan Program yang memuat tentang 
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pendahuluan, tinjauan projek, analisis pendekatan program arsitektur, 

program arsitektur, dan kajian teori dalam Projek Akhir Arsitektur 73. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Dalam perancangan Sekolah Dasar Kristen Berasrama untuk Anak-Anak 

Terlantar ini terdapat lingkup pembahasan dengan batasan dan fokus 

kajian sebagai berikut : 

 

 

gambar 4 : lingkup pembahasan 

sumber : analisis pribadi 
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1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara : 

Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dari 

wawancara dan pengamatan langsung kepada objek yang dituju 

• Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan melakukan survey pada Mahanaim School 

(SD) dan asramanya di Jakarta. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

studi ruang dan sistem kerja sekolah dan asrama yang diperlukan untuk 

merancang sekolah dasar kristen berasrama untuk anak-anak terlantar. 

• Wawancara 

Data juga diambil dari wawancara kepada guru dan pengurus asrama 

serta kepala sekolah sekolah mahanaim (bagian sd). 

Pengumpulan data sekunder 

• Studi Literatur 

Pengumpulan data sekunder didapatkan dari studi literatur sebagai data 

yang mendukung dari data primer. Pengumpulan data sekunder juga 

digunakan dalam menentukan lokasi , berikut literatur yang akan dituju 

sebagai pendukung data : 

Lokasi : Peraturan Daerah yang terkait dengan BWK dan RDTRK 

(Rencana Detail Tata Ruang Kota) , serta kendala dan potensi dari lokasi. 
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1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Penyusunan dan analisa data menggunakan metode kualitatif , berikut 

merupakan langkah – langkahnya : 

• Metode Induktif 

Metode induktif yaitu melakukan pengumpulan data dan analisa melalui 

pengamatan, wawancara, dokumentasi pada bangunan yang sejenis 

dengan pendataan fasilitas, pelaku dan kegiatan yang nantinya dapat 

digunakan untuk pembanding dalam menyusun studi kebutuhan ruang, 

studi pelaku dan studi aktivitas.   

• Metode Deduktif 

Metode deduktif yaitu melakukan pengumpulan data dan analisis dengan 

mencari data melalui studi literatur yang berkaitan dengan projek sejenis. 

Data yang didapat kemudian diringkas agar lebih mudah untuk di pahami. 
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gambar 5 : metoda penyusunan dan analisis 

sumber : analisa pribadi 

 

1.4.3. Metode Perancangan Arsitektur 

Pada metoda ini merupakan hasil dari pengolahan data serta analisa yang 

diimplementasikan ke dalam desain. 

• Penentuan Judul 
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Merupakan tahap awal dalam perancangan projek arsitektur, yang 

kemudian akan dikembangkan lagi dengan melakukan deskripsi judul. 

• Pengolahan Data 

Dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kemudian 

menghasilkan data yang akan dibuat lebih sistematis. 

• Landasan Teori Pemrograman 

Merupakan hasil pengumpulan data yang akan menjadi besaran ruang, 

analisa kebutuhan ruang , analisa pelaku dan sebagainya. 

• Skematik Desain 

Tahap awal skematik desain adalah membuat data tapak yang berisi 

respon yang menghasilkan zoning tapak makro dan mikro. Dari zoning 

tapak tersebut kemudian berlanjut ke tahap skematik desain 

siteplan,situasi,denah,tampak,potongan dan beberapa sekuen. 

• Detail Desain 

Detail gambar desain dikerjakan untuk memperjelas gambar agar lebih 

mudah untuk memahami desain. 
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gambar 6 : metoda perancangan arsitektur 

sumber : analisa pribadi 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I (PENDAHULUAN)  
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Bab ini mencakup tentang latar belakang projek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II (TINJAUAN PROJEK)  

Bab ini mencakup tentang : 

• Tinjauan umum : mengurai hal-hal yang berpengaruh pada projek 

• Tinjauan khusus : mengurai aspek teknis arsitektur dan non 

arsitektural yang menjadi kebutuhan dan syarat projek 

• Kesimpulan, batasan dan anggapan : mengurai kesimpulan dan 

batasan projek 

BAB III (ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR)  

Menganalisis aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dan 

alternatif dalam penetapan program arsitektur : 

• Analisis konteks lingkungan : meliputi tapak dan sekitarnya dengan 

aspek SWOT (Strength - Weakness - Opportunitties - Threatness) 

• Analisis pendekatan arsitektur : meliputi dimensi ruang dan 

aktivitasnya 

• Analisis pendekatan sistem bangunan : meliputi sistem struktur, 

sistem utilitas, dan sistem teknologi bangunan 

BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR)  
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Mengurai program arsitektur yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk 

merancang performa arsitektur, struktur bangunan, sistem bangunan, dan 

aspek penunjang lainnya. 

BAB V (KAJIAN TEORI)  

Mengurai kajian teori yang menjadi penekanan desain projek dan 

penerapannya dalam desain projek untuk menyelesaikan permasalahan 

dominan. 

 

  


