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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN  

 

4.1. Kajian Komprehensif  

Pusat Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus merupakan bangunan 

dengan fungsi sebagai wadah pendidikan untuk perkembangan potensi 

tim SAR dalam menghadapi bencana alam. Lingkup perancangan 

Pusat Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus adalah wilayah eks 

Karisedenan Pati (Pati, Rembang, Kudus, Jepara, dan Blora) dengan 

potensi dan kendala antara lain :  

4.1.1. Potensi  

a. Wilayah eks Karisedenan Pati dengan potensi bencana alam cukup 

tinggi sehingga berpotensi dalam pelatihan simulasi bencana tim SAR. 

Bencana alam pada masing-masing wilayah antara lain :  

 

WILAYAH  JENIS BENCANA  
KORBAN 

(JIWA) 

Kabupaten 
Kudus  

Tanah longsor, banjir, putting beliung, kebakaran 
proses industri, kecelakaan lalu lintas    

2.304 

Pati  Banjir, tanah longsor, putting beliung, kebakaran  7.318 

Rembang  
Tanah longsor, gelombang pasar, putting beliung  40 

Jepara  
Banjir, tanah longsor, putting beliung, kecelakaan lalu 
lintas  

885 

Blora  Banjir, tanah longsor, putting beliung  5.540 

 sumber : BNPB, 2018      

Tabel  48. Data Bencana eks Karisidenan Pati    
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Data dari BNPB menunjukkan bahwa pada rentang waktu tahun 2017-

2018, Kabupaten Kudus memiliki jenis bencana alam yang lebih banyak 

dibandingkan dengan wilayah lain pada wilayah eks Karisidenan Pati. 

Hal ini dapat menjadi potensi untuk mengembangkan potensi tim SAR 

dalam penanganan bencana alam. Tim SAR dapat melakukan 

pertolongan secara langsung pada wilayah terjadinya bencana alam. 

a. Karakteristik tapak yang memiliki potensi lingkungan alam dan 

buatan dalam pelaksanaan pelatihan bencana alam 

Tapak terpilih adalah terletak pada Jalan Raya Pati Kudus, hal ini 

karena Kabupaten Kudus dengan jenis potensi bencana yang paling 

banyak dan Kota Pati dengan jumlah korban bencana alam terbanyak 

berdasarkan data BNPB tahun 2017. Tapak memiliki potensi dalam 

pengembangan pelatihan karena beberapa hal berikut ini :  

1. Aksesbilitas menuju tapak dengan fasilitas jalan arteri primer 

sebagai jalur transportasi bagi tranportasi kendaraan rescue, jalan 

arteri primer menjadi penghubung antar daerah Kabupaten Kudus 

dan Kota Pati dengan potensi bencana tinggi  

2. Lingkungan alam sekitar berupa area persawahan dan sedikit 

permukiman, sehingga kegiatan pelatihan potensi tim SAR dapat 

berjalan optimal.  

3. Wilayah tapak terletak di Kecamatan Jekulo dengan potensi 

wilayah bebas banjir  

4. Kondisi tapak relatif datar sebagai potensi kegiatan pelatihan tim 

SAR  
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c. Sebagai wadah sarana edukasi  pelatihan tanggap bencana yang 

fungsional bagi anggota tim SAR dan masyarakat umum dalam 

penanganan tanggap bencana alam sehingga dapat mengurangi 

jumlah korban jiwa.Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan SAR 

Nasional Nomor:  PK. 20 Tahun 2012, fungsi Pusat Pelatihan tim SAR 

sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan potensi tanggap 

bencana untuk menunjang tugas dan fungsi BASARNAS dalam 

menyelamatkan korban hilang atau meninggal dunia karena bencana 

alam.  

d. Sirkulasi yang mendukung proses pelatihan dalam simulasi bencana 

udara,air, dan laut.  

e. Potensi lingkungan sekitar tapak yang dapat mendukung kegiatan 

pelatihan tanggap bencana  

Potensi lingkungan sekitar tapak di Kecamatan Jekulo  untuk 

pelatihan tim SAR antara lain :  

1. Potensi lingkungan alam Pegunungan Patiayam yang terletak di 

Desa Terban sebagai saran pelatihan dalam high angle rescue 

 

 

 

 

 

 

Gambar  66.  Pegunungan Patiayam  

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018   
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2. Waduk Logung dan Sungai Piji sebagai area pelatihan water 

rescue terletak di Kecamatan Dawe  

 

 

 

 

3. Keberadaan Polres Kudus sebagai instansi yang dapat 

bekerjasama dalam kegiatan pelatihan tim SAR  

 

 

 

 

 

4. Lingkungan dengan area persawahan yang cukup luas untuk 

kegiatan latihan penyelamatan di darat dan udara  

4.1.2. Kendala  

a. Kabupaten Kudus dengan potensi banjir pada beberapa wilayah 

cukup tinggi  

Potensi banjir di Kabupaten Kudus diakibatkan oleh peningkatan 

debit air, kondisi geografis lahan serta kekuatan sarana dan prasarana 

pengairan yang ada. Selain itu sejumlah perilaku publik juga 

mempengaruhi potensi terjadinya banjir. Peta persebaran banjir di 

Kabupaten Kudus yaitu :  

 

Gambar  68. Polres Kudus   

Sumber : Kudus traveling, 2018  
 

 
 

 

Gambar  67. Waduk Logung dan Sungai Piji  

Sumber : Jateng Pos, 2017 
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NO  KECAMATAN  DESA   

1 

Kecamatan Kaliwungu   

Setrokalangan  

Banget  

Blimbing Kidul  

Damong  

Kedongwongo  

2 

Kecamatan Undaan  

Medini  

Sambung  

Kutuk  

Undaan Kidul  

Undaan Tengah  

Undaan Lor  

Karangrowo  

Larikrejo  

Wates  

Ngemplak  

Terangmas  

3 

Kecamatan Jekulo  

Pladen  

Sido Mulyo  

Bulung Cangkring  

Bulung Kulon  

Sadang  

4 

Kecamatan Mejobo  

Gulang  

Kirig 

Temulus  

Kesambi  

Jojo  

Payaman  

Hadiwarno  

Mejobo  

Golan Tepus  

Tenggeles  

5 

Kecamatan Jati  

Jetis Kapuan  

Tanjungkarang  

Jati Kulon  

 

b. Fasilitas lingkungan alam pada tapak  yang kurang lengkap dalam 

pelaksanaan pelatihan bencana terutama pelatihan bencana alam di 

air.Kendala lingkungan alam pada Kecamatam Jekulo adalah 

kurangnya potensi alam untuk menjadi saran peatihan tanggap 

bencana tim SAR. Keberadaan laut,sungai, waduk, dan pegunungan 

sumber : Tribun News, 2017       

Tabel  49. Persebaran Wilayah Banjir Kebupaten Kudus  
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tidak terdapat pada wilayah Kecamatan Jekulo sehingga diperlukan 

tranportsi untuk menuju lokasi pelatihan. 

c. Kurangnya penataan vegetasi pada lingkungan  

Vegetasi pada lingkungan tapak kurang, sehingga menyebabkan 

tapak menjadi gersang  

d. Kepadatan lalu lintas pada Jalan Raya Kudus-Pati  

4.1.4. Analisa Komprehensif Ruang terhadap Tapak dan Lingkungan 

Penetapan tapak terpilih terletak di Jalan Raya Kudus-Pati, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus. Penetapan lokasi tapak berdasarkan potensi 

dan kendala terhadap fungsi bangunan Pusat Pelatihan tim SAR yang 

dapat mewadahi kebutuhan penanganan bencana di wilayah eks 

Karisidenan Pati. Pertimbangan penentuan tapak berdasarkan 

persyaratan perancangan Pusat Pelatihan tim SAR antara lain :  

a. Kondisi lingkungan alam sekitar yang dapat mendukung proses 

pelatihan bencana alam di udara, air, dan darat  

b. Kondisi lingkungan buatan dapat mengakomodasi kebutuhan saran 

pelatihan tim SAR  

c. Kemudahan aksesbilitas menuju tapak dengan pemilihan tapak di 

jalan arteri primer penghubung Kabupaten Kudus dan Pati. 

d. Kondisi tapak yang bebas banjir walaupun Kabupaten Kudus 

merupakan wilayah dengan angka bencana banjir cukup tinggi 
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4.2. Pernyataan Masalah Desain  

Berdasarkan kajian potensi dan kendala antara manusia sebagai 

pelaku kegiatan, fungsi bangunan, dan juga lingkungan maka 

pernyataan masalah desain perancangan Pusat Pelatihan tim SAR di 

Kabupaten Kudus antara lain :  

d. Bagaimana efektivitas keruangan fasilitas pelatihan yang mendukung 

simulasi ruang bencana alam di wilayah eks Karisidenan Pati ?  

e. Bagaimana penerapan arsitektur responsif dalam perancangan 

Pusat Pelatihan tim SAR ? 

f. Bagaimana peruangan antara ruang dalam dan ruang luar pada 

Pusat Pelatihan tim SAR ?  

4.3. Pernyataan Isu atau Fokus Kajian   

Fokus kajian merupakan isu yang menjadi masalah utama pada 

Perancangan Pusat Pelatihan tim SAR di Kabupaen Kudus, fokus 

kajian yang ditentukan adalah :  

Pengoptimalan efektivitas keruangan atau kualitas ruang dalam simulasi 

ruang bencana alam   

 


