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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Gagasan Awal 

Pusat pemulihan trauma anak merupakan suatu bangunan yang difungsikan 

untuk menangani anak berusia 3 hingga 18 tahun yang terkena trauma 

karena adanya penyimpangan sosial atau bencana alam sehingga membuat 

anak memerlukan perlindungan dan penanganan khusus hingga anak dapat 

mandiri dan bersesoalisasi kembali dalam masyarakat secara normal tanpa 

adanya diskriminasi dan rasa trauma. 

Pusat pemulihan trauma anak ini berlokasi di daerah Yogyakarta dengan 

memanfaatkan potensi alam sekitar seperti sawah dan suasananya yang 

tenang dapat membantu pemulihan anak. Selain potensi alam dan suasana, 

pusat pemulihan trauma anak ini juga mengoptimalkan fasilitas yang 

disesuaikan dengan metode pemulihan anak seperti metode permainan 

aktif, pasif, keterampilan, dan lain-lain sehingga terciptanya fasilitas-fasilitas 

penunjang. Dalam komplek ini terdapat beberapa masa bangunan yang 

digunakan sebagai rumah sementara anak sehingga anak tetap merasa 

nyaman seperti berada dirumah sendiri walau berada di luar lingkungan asal. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 
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Pusat pemulihan trauma anak merupakan salah satu komponen pendukung 

pembentuk generasi. Banyaknya bencana alam serta kasus sosial mampu 

membuat anak menjadi individu yang susah bersosialisasi, menutup diri, dan 

cenderung mengalami trauma. Oleh sebab itu anak membutuhkan 

penanganan dan perhatian kusus yang didukung oleh lingkungan yang 

nyaman dan layak seperti lingkungan anak-anak lainnya. Sehingga pusat 

pemulihan trauma anak ini tidak hanya memberikan tempat bagi anak yang 

ingin berkonsultasi dengan psikolog bagi kesembuhannya, tetapi area ini 

juga merupakan bagian dari penyembuhan anak dengan mengutamakan 

fasilitas, suasana, dan penataan yang nyaman sehingga pemulihan lebih 

optimal.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah pusat pemulihan 

trauma anak yang didukung oleh suasana lingkungan yang jauh dari 

berbagai polusi namun memiliki sasaran yang sesuai.  

b. Kepentingan (urgency) 

Suatu negara digolongkan dalam negara maju, berkembang atau 

terbelakang berdasarkan oleh kualitas dari bangsa yang ditunjukkan melalui 

kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ingin menjadi negara maju maka 

harus meningkatkan kualitas dari masyarakat yang ada, dimulai dengan 

anak yang akan menjadi penerus bangsa. Namun di Indonesia, tingkat 

kesejahteraan anak belum diperhatikan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus 

sosial dan bencana alam yang dapat mengakibatkan trauma pada anak 

tetapi belum diimbangi dengan adanya pusat pemulihan trauma anak. 
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Kepentingan inilah yang membuat perlunya pusat pemulihan trauma anak 

sebagai bagian dari bangunan pelayanan umum. 

c. Kebutuhan (needed) 

Melihat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2009-

2017, berbagai daerah di Indonesia sering terjadi bencana alam terutama di 

daerah Jogja karena daerah Jogja berdekatan dengan gunung berapi, dan 

laut yang menjadi sumber dari adanya bencana alam. Selain itu pada Bank 

Data pada tahun 2017 terdapat 14672 anak dan 1309 balita yang mengalami 

kasus sosial. 

Banyaknya kasus yang timbul mengakibatkan terjadinya Post Traumatic 

Stress Disorder (PTSD) pada anak. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut 

perlu diperhatikan dan diimbangi dengan adanya Pusat Pemulihan Trauma 

Anak guna meminimalisir jumlah anak yang mengalami trauma khususnya 

pada daerah Yogyakarta. 

d. Ketertarikan (relevancy) 

Banyaknya kasus sosial dan bencana alam di Indonesia yang 

mengakibatkan trauma pada anak mendorong munculnya program 

pemulihan trauma terkait dengan ilmu psikologi yang didukung dari segi 

arsitektur yang diperlihatkan melalui fasilitas, penataan dan suasana yang 

sesuai dengan metode pemulihan pada anak sebagai pembantu 

penyembuhan. Sehingga adanya Pusat Pemulihan Trauma Anak dapat 

menjadi sarana bagi penyembuhan trauma pasca bencana alam. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Terdapat tujuan pembahasan dari adanya LTP Pusat Pemulihan Trauma 

Anak di Yogyakarta ini, yaitu : 

• Membuat programing 

• Mampu memberikan pemahaman dan informasi yang dapat digunakan 

sebagai panduan mendesain 

Selain itu pada Pusat Pemulihan Trauma Anak ini berada di Sleman, 

Yogyakarta sebagai bagian dari bangunan pelayanan umum yang memiliki 

tujuan untuk : 

- Sebagai tempat pemulihan trauma anak dimana anak dapat 

berkonsultasi dengan psikolog dan bagi balita dapat dilakukan observasi 

lebih yang didukung oleh fasilitas yang sesuai dengan metode observasi 

dan pemulihan trauma anak. 

- Menciptakan suatu bangunan dengan fungsi baru yang tergolong dalam 

bangunan pelayanan umum 

- Menunjang perkembangan anak dan meningkatkan kualitas anak 

kususnya pada kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

- Menjadi salah satu contoh bangunan yang memanfaatkan adanya 

suasana alam untuk mendukung fasilitas dan penataan yang ada 
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1.2.2. Sasaran Pembahasan 

Adanya tujuan dalam pembahasan proyek dapat tercapai maka perlu adanya 

sasaran yang mendukung, yaitu : 

• Memperjelas sasaran, tujuan 

• Memperjelas programing  

• Mengkaji mengenai penataan ruang dan fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan anak 

Selain itu terdapat sasaran yang dapat dicapai antara lain : 

1. Menciptakan fasilitas dan penataan yang disesuaikan dengan metode 

penyembuhan anak, salah satunya dengan penataan yang dapat 

menimbulkan kesan bahwa anak berada dalam lingkungan rumah seperti 

anak lainnya tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan 

2. Menciptakan pusat pemulihan trauma anak, dimana dapat digunakan 

sebagai area observasi anak, kontrol anak hingga tempat tinggal anak 

sementara yang tergolong dalam bangunan pelayanan umum 

3. Menciptakan inovasi dimana adanya suasana alam yang sudah ada 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan fungsi dari bangunan 

4. Adanya konsep yang dipilih mampu mempercepat proses penyembuhan 

hingga 40% dengan lama penyembuhan 1 tahun 8 bulan dengan rincian 

6-8 bulan masa transisi, 1 bulan – 1 tahun masa penyembuhan 

5. Memberikan rasa adanya keluarga pada anak melalui unit hunian  
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1.3. Lingkup Pembahasan 

Adanya pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 

• Menentukan fungsi bangunan dengan cara melakukan studi banding 

• Melakukan analisa dari segi pelaku dan aktivitas yang ada pada pusat 

pemulihan trauma anak 

• Menganalisa permasalahan yang ada kemudian untuk dicari solusi 

• Solusi dari permasalahan diterapkan pada desain yang ditunjukkan 

melalui penataan ruang,fasilitas, sirkulasi, bentuk dan material 

 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan landasan teori dan program ini menggunakan metode 

deskriptif yaitu metode dengan cara menguraikan masalah yang ada 

kemudian dilakukan tahap analisa, dan menggunakan metode komparatif 

yaitu metode dengan melakukan studi banding terhadap proyek sejenis 

sehingga mendapat beberapa data yang diinginkan, yaitu : 

a. Data Primer 

1. Analisa Lapangan 

• Melakukan observasi pada dinas-dinas yang terkait dengan proyek ini 

seperti Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendapatkan data 

agar dapat terbangunnya pusat pemulihan trauma anak 
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• Melakukan observasi pada CTR Unika untuk mengetahui ruang yang 

dibutuhkan untuk observasi dan konsultasi anak 

• Melakukan observasi pada proyek sejenis seperti BPRSA Yogyakarta 

• Melakukan observasi pada lingkungan sekitar dibangunnya pusat 

pemulihan trauma anak agar sasaran dapat tercapai 

2. Wawancara 

• Wawancara dengan Pekerja Sosial untuk mengetahui metoda 

pengambilan anak dan penyerahan anak kembali 

• Wawancara dengan pakar psikolog seperti Ketua CTR Unika untuk 

mengetahui metode penyembuhan dan kebutuhan untuk penyembuhan 

• Melakukan wawancara dengan pengelola proyek sejenis seperti Balai 

Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak  

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur menggunakan buku 

seperti psikologi arsitektur, dan sejenisnya 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

Terdapat metode yang digunakan dalam penyusunan dan analisa data yaitu 

: 

• Metode Penyusunan : metode penyusunan yaitu dengan 

mengkategorikan data-data yang didapat agar penyusunan lebih terarah 

• Metode Penguraian : metode analisa merupakan metode penjabaran 

dari data-data yang telah didapat dan telah dikelompokkan, sehingga 

lebih memperjelas maksud dari data 
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1.4.3. Metoda Pemrograman 

Adanya metode pemrograman merupakan tahap penelusuran masalah 

berdasarkan hasil studi proyek sejenis dan wawancara dengan pihak yang 

berkaitan dengan proyek. Sehingga dalam penelusuran masalah terdapat 

langkah-langkah, yaitu : 

• Menentukan sasaran dan fungsi 

• Melakukan analisa pada proyek sejenis 

• Menganalisa kondisi lingkungan secara makro dan mikro  

• Menentukan zonasi dan tata ruang 

• Menentukan sistem bangunan seperti sirkulasi, utilitas, keamanan dan 

lain-lain 

• Menentukan konsep atau penekanan desain 

• Menentukan tapak terpilih 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam perancangan proyek ini, 

yaitu : 

• Pembuatan konsep desain 

Pembuatan konsep desain ini disesuaikan dengan kebutuhan dan metode 

penyembuhan yang dijelaskan dengan cara menguraikan konsep 

perancangan. 

• Rancangan skematik desain 



 

9 
 

Tahap skematik desain yaitu tahap penerapan konsep desain pada sketsa-

sketsa sehingga lebih memperjelas konsep dan adanya konsep dapat 

terealisasikan pada desain. 

• Pengembangan perancangan desain 

Pengembangan perancangan ini meliputi beberapa bagian yaitu pembuatan 

gambar kerja dalam bentuk 2 dimensi sehingga adanya 

ukuran,material,detail dan fasilitas yang ada terlihat jelas. Kemudian dalam 

tahap animasi yaitu perancangan menggunakan 3 dimensi sehingga bentuk 

dari bangunan yang diinginkan lebih terlihat nyata. 

• Presentasi perancangan desain 

Adanya metode diatas dikemas dalam Microsoft PowerPoint guna 

dipresentasikan dan lebih memperjelas konsep dan pengaplikasiannya 

1.4.5. Bagan Metode Perancangan 

Bagan 1. 1 Metoda Perancangan 
Sumber : Data Pribadi 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

1.5.1. BAB I  : Pendahuluan 

Berisikan penjelasan latar belakang penentuan judul, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan metode pembahasan dan sistematika 
pembahasan. 

1.5.2.  BAB II : Tinjuan Proyek 

Berisikan penjelasan mengenai tinjauan umum ,tinjauan khusus, dan 
rangkuman yang meliputi kesimpulan ,batasan proyek dan anggapan. 

1.5.3. BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisikan penjelasan tenatng analisa pendekatan arsitektur ,pendekatan 
sistem bangunan dan pendekatan konteks lingkungan. 

1.5.4. BAB IV : Program Arsitektur 

Berisikan penjelasan tentang konsep program ,tujuan perencanaan, faktor 
penentu, faktor persyaratan perancangan dan program arsitektur 

1.5.5. BAB V  : Kajian Teori 

Berisikan penjelasan tentang kajian teori tema desain ,interpretasi elaborasi 

,studi preseden, kemungkinan penerapan dan kajian teori permasalahan 
desain. 

 

 

 

 

 

 


