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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Projek 

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara 

yang memiliki tingkat gempa yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat 

tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Salah satu 

wilayah potensi rawan bencana alam adalah eks Karisedenan Pati 

(Pati, Rembang, Kudus, Jepara, dan Blora) yang merupakan bagian 

dari Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat pertama wilayah rawan 

bencana di Indonesia dengan potensi bencana gunung api, banjir, 

longsor, tsunami, gempa bumi, puting beliung, serta kecelakaan lalu 

lintas pada jalur Pantura. (BPNP Jawa Tengah, 2017).  

Akibat dari kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap 

bencana, terbentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BASARNAS) yang berfungsi sebagai badan dengan kegiatan dan 

usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia dalam 

musibah – musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana, 

(Peraturan Pemerintah (No. 36/2006). 

  Pelatihan SAR ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan 

mendeteksi dini, melakukan komunikasi, mencari, menolong, dan 

evakuasi.1 Pelatihan tim SAR ini terdiri dari simulasi pertolongan di 

udara, darat, laut, dan juga kecelakaan lalu lintas. Perancangan Pusat 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20. 2013. (akses 27 Juni 2018)  
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Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus sebagai wadah pendidikan 

anggota tim SAR yang melingkupi tingkat regional eks Karisidenan Pati, 

Jawa Tengah. Selain itu, masyarakat luas juga diberikan wadah 

pelatihan secara umum sebagai dasar tanggap pertolongan bencana. 

  Efektivitas dalam simulasi ruang dan bentuk diterapkan melalui 

asitektur responsif yang di dalamnya terdapat substansi perwujudan 

bentuk visual dan tata ruang bangunan Pusat Pelatihan tim SAR  

1.2. Masalah Desain  

a. Bagaimana efektivitas keruangan fasilitas pelatihan yang mendukung 

simulasi ruang bencana alam di wilayah eks Karisidenan Pati ?  

b. Bagaimana penerapan tema desain arsitektur responsif dalam 

perancangan Pusat Pelatihan tim SAR ? 

c. Bagaimana peruangan antara ruang dalam dan ruang luar pada 

Pusat Pelatihan tim SAR ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1.Tujuan   

Perancangan Pusat Pelatihan Tim SAR di Kabupaten Kudus memiliki 

tujuan yaitu menciptakan Pusat Pelatihan Tim SAR sebagai wadah 

pelatihan dengan efektivitas simulasi ruang dan bentuk di udara. laut, 

dan darat. Serta memberikan objek rancangan yang representatif 

sebagai wadah untuk pendidikan dan pelatihan tentang SAR kepada 

anggota BASARNAS sendiri dan masyarakat di Jawa Tengah yang 
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responsif, dan memberikan wadah rujukan bagi masyarakat dalam 

kegiatan tanggap bencana alam.  

1.3.2. Manfaat Pembahasan  

A. Akademis: 

 Manfaat  akademis dari perencanaan desain yang ingin dicapai 

adalah menambah ilmu pengetahuan arsitektur tentang konsep 

pemrogaman dan perancangan bangunan Pusat Pelatihan Tim SAR  

B. Praktis: 

  Merancang kompleks bangunan Pusat Pelatihan Tim SAR yang 

efektif untuk anggota tim SAR dan menjadi rujukan bagi masyarakat 

umum dalam menerima pengetahuan tentang simulasi tanggap 

bencana alam. 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pengetahuan tentang bencana alam 

 Memberikan wadah pelatihan yang dapat mendistribusikan tenaga 

ahli tim SAR dalam menangani bencana alam 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang diterapkan dalam penyusunan 

Landasan Teori dan Program (LTP) perancangan Pusat Pelatihan tim 

SAR di Kabupaten Kudus ini adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang projek Pusat Pelatihan tim SAR di 

Kabupaten Kudus, masalah desain, tujuan dan manfaat pembahasan,  

dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan LTP. 

BAB II GAMBARAN UMUM   

Berisi tentang gambaran umum bangunan projek Pusat Pelatihan tim 

SAR di Kabupaten Kudus, lokasi tapak, lingkungan tapak di Kabupaten 

Kudus, dan lingkungan sosial budaya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR  

Berisi tentang uraian kebutuhan besaran ruang serta analisis 

persyaratan desain, studi preseden, dan analisa struktur yang 

digunakan pada Pusat Pelatihan tim SAR  

BAB IV PENYELURUSAN MASALAH DESAIN  

Berisi tentang kajian komprehensif yang terdiri dari analisa potensi dan 

kendala antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Selain itu, 

dijabarkan pernyataan isu dan permasalahan desain, dan analisa 

komprehensif tapak terhadap lingkungan buatan dan alami.  

BAB V KAJIAN TEORITIK  

Berisi tentang uraian teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

pemecahan masalah desain yang berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain pada Pusat Pelatihan tim SAR 

 

 

 



18 
 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN  

Berisi tentang kajian teori tema desain dan kajian konsep perencanaan. 

Kajian teori tema desain meliputi uraian interpretasi dan elaborasi teori 

tema desain dan kemungkinan penerapan teori desain. 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN  

Berisi tentang kajian konsep perencanaan meliputi uraian interpretasi 

dan elaborasi teori permasalahan dominan,studi  preseden, dan 

Kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan 

BAB VIII STRATEGI DESAIN  

Berisi tentang langkah atau tahapan dalam proses perancangan 

asrsitektur sebagai tahapan dalam pemecahan masalah desain  

 

 

 

 




