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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah anugerah serta titipan yang diberikan oleh Tuhan 

kepada setiap pasangan manusia untuk dididik, dilindungi dan 

dipelihara. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, 

mental dan sosial yang masih terbatas dan masih bergantung pada 

pihak lain terutama keluarga. Setiap anak berhak untuk mendapatkan 

hak – hak nya seperti perlindungan dan menjadi tanggung jawab orang 

tuanya. Berbagai hak – hak yang berhak didapatkan oleh anak bisa 

berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta 

perlindungan terhadap kondisi psikologis. 

Namun beberapa tahun terakhir, kekerasan marak terjadi dimana 

anak-anak justru yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan sering 

terjadi pada anak-anak dikarenakan mereka dianggap sebagai sosok 

yang lemah sehingga sering dijadikan sasaran bagi pelaku tindak 

kekerasan. Bahkan banyak pula pelaku kekerasan justru berasal dari 

anggota keluarga sendiri dimana seharusnya keluarga menjadi 

pelindung pertama bagi sang anak. 

Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan 

dampak yang diterima oleh anak jika anak mendapatkan perlakuan 

yang salah. Hal ini dapat mengganggu kesehatan psikologisnya serta 

anak yang mendapat tindakan kekerasan tidak hanya perlu 
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diselamatkan namun juga harus segera direhabilitasi agar dampak 

negatif yang ditimbulkan dapat teratasi.  

Beberapa dampak yang timbul adalah mengalami kegelisahan, 

post traumatic stress disorder (PTSD), depresi berat, tidak adanya 

semangat untuk sembuh, adanya potensi menjadi pelaku di kemudian 

hari, sulit bergaul, pikiran selalu negatif, berperilaku merusak diri sendiri 

dan semua dampak tersebut mempengaruhi proses tumbuh kembang 

anak. Jika anak mengalami kekerasan seksual dampak terburuk yang 

terjadi adalah mengakibatkan kehamilan pada anak. 

Dari dampak yang telah dijabarkan, jika anak tersebut tidak segera 

direhabilitasi maka akan mengganggu proses tumbuh kembang anak 

dan anak dapat kehilangan fungsi sosialnya. 

Kepentingan Mendesak 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia, diperoleh kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia tahun 

2014 terdapat 5.066 kasus, tahun 2015 terdapat 4.309 kasus dan 2016 

terdapat 2733 kasus. Data ini diambil dari website resmi KPAI 

Berbeda dengan data KPAI yang cenderung menurun, untuk 

kasus di Jawa Tengah angka kasus kekerasan masih naik-turun, 

berdasarkan data dari Dinas P3A DALDUK KB, tercatat di tahun 2014 

terdapat 1965 kasus, 2015 terdapat 2630 kasus dan 2016 terdapat 1258 

kasus kekerasan yang menimpa anak. Dari data diatas dapat kita 
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ketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak menjadi sesuatu yang 

tidak bisa diabaikan serta mengkhawatirkan. 

Keterkaitan 

Kebutuhan akan pentingnya untuk merehabilitasi anak korban 

kekerasan menjadikan sebuah tempat rehabilitasi perlu untuk dibangun 

mengingat banyaknya jumlah korban pada tiap tahunnya terutama di 

Jawa Tengah. Dengan adanya sebuah tempat khusus untuk 

merehabilitasi anak korban kekerasan maka dampak negatif yang 

diterima anak bisa diminimalisir.  

Kebutuhan 

Keberadaan pusat rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan 

nyatanya masih minim. Beberapa lembaga yang khususnya dibawah 

naungan pemerintah biasanya hanya menyediakan fasilitas shelter 

dengan jumlah kapasitas anak dengan daya tampung sedikit. Selain itu 

terdapat beberapa daerah yang hanya menyediakan pelayanan terpadu 

saja tanpa adanya penyediaan shelter, sehingga korban yang 

memerlukan tindakan penyembuhan secara intensif menjadi tidak bisa 

menjalankan proses rehabilitasi secara optimal.  

Selain itu, pusat pelayanan yang berada di bawah naungan 

pemerintah biasanya tidak mengkhususkan pelayanan rehabilitasi untuk 

anak saja, namun dijadikan satu dengan rehabilitasi wanita korban 

kekerasan, sehingga fasilitas yang ada tidak disesuaikan dengan 
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kebutuhan anak yang masih berada dalam masa bermain, tumbuh dan 

berkembang. 

Kurangnya dana juga membuat banyak tempat rehabilitasi baik 

yang berada dibawah naungan pemerintah maupun milik LSM, menjadi 

kurang memperhatikan akan pentingnya elemen terapeutik pada ruang 

yang secara tidak langsung dapat membantu menciptakan suasana 

ruang yang dapat memberikan efek psikologis korban agar menjadi 

lebih baik.  

Selain itu, diperlukan juga desain bangunan yang dapat merespon 

iklim. Hal ini perlu diperhatikan mengingat sebagian dari bangunan 

pusat rehabilitasi sosial adalah hunian. Dengan bangunan yang bisa 

merespon iklim akan membuat penghuni di dalamnya menjadi lebih 

nyaman sehingga secara tidak langsung dapat membantu memperbaiki 

kondisi psikologis anak korban kekerasan. 

1.2 Masalah Desain 

 Apa saja elemen terapeutik yang dapat diterapkan pada ruang yang 

disesuaikan dengan kondisi psikologis anak korban kekerasan? 

 Apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang bangunan agar 

dapat merespon iklim sehingga menambah nilai kenyamanan dan 

dapat membantu meningkatkan kondisi psikologis anak korban 

kekerasan? 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat 

a. Tujuan 

- Tujuan dari landasan teori untuk desain suatu fasilitas yang menjadi 

sebuah tempat untuk memulihkan (mendekati) kondisi psikis anak 

korban kekerasan dengan memasukkan unsur terapetik pada 

bangunan sehingga anak menjadi lebih rileks. 

- Melindungi korban serta mencegah potensi korban menjadi pelaku di 

kemudian hari  

- Menciptakan bangunan yang dapat merespon iklim sehingga 

kenyamanan pada gedung tersebut dapat tercapai. 

b. Manfaat 

- Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi baru. 

- Bagi Anak Korban Kekerasan 

Korban dapat terbantu dalam meminimalkan dan mengatasi rasa 

trauma yang di deritanya sehingga dapat kembali ke fungsi 

soasialnya dan dapat tumbuh kembang dengan lebih baik. 

1.4 Sasaran 

 Sasaran dari projek Pusat rehabilitasi sosial Anak Korban Kekerasan 

di Sukoharjo ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan dengan 

klasifikasi : 



6 
 

 Korban Kekerasan Fisik (penganiayaan, pengeroyokan, 

perkelahian, bullying) 

 Korban Kekerasan Psikis ( ancaman, intimidasi, bullying) 

 Korban Kekerasan Seksual (pemerkosaan, pencabulan, pedofilia) 

 Sasaran pusat rehabilitasi sosial ini direncanakan menjangkau 

wilayah Kabupaten Sukoharjo, Solo, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten 

karena letak geografis yang berdekatan serta masih minimnya 

pelayanan rehabilitasi yang di berikan di daerah – daerah tersebut 

 Sasaran pusat rehabilitasi sosial ini untuk anak korban kekerasan 

usia 6-18 tahun. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan dengan judul Pusat Rehabilitasi Sosial Anak 

Korban Kekerasan di Sukoharjo adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi projek mulai dari latar 

belakang, pernyataan masalah desain, tujuan dan manfaat projek, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum 

Kajian pemahaman terhadap kondisi nyata yang terjadi di lapangan, 

yaitu gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum terhadap 
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kegiatan di dalam bangunan, gambaran umum kondisi dan lokasi tapak, 

gambaran umum kondisi lingkungan tapak. 

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang analisa fungsional, analisa preseden suatu bangunan 

serta analisa struktur ruang. 

BAB IV Penyelusuran Masalah Desain 

Membahas mengenai permasalahan desain yang berisi tentang kajian 

komprehensif, pernyataan isu dan analisa komprehensif antara aspek 

ruang terhadap tapak dan lingkungan buatan dan alami. 

BAB V Kajian Teoritik 

Bab ini membahas mengenai permasalahan desain yang berisi tentang 

tinjauan teoritik atau membahas mengenai teori dari tema yang telah 

dipilih dan tinjauan elemen – elemen ruang pada ruang inap atau 

bangsal yang ada di panti rehabilitasi sosial. 

BAB VI Pendekatan Desain 

Pada bab ini berisi tentang penetapan pendekatan perancangan 

sebagai dasar tema dalam pengembangan perancangan serta 

penentuan sebuah langgam yang menentukan ciri khas bangunan. 

BAB VII Konsep Perencanaan 

Untuk bab yang ke VII berisi tentang penetapan konsep perencanaan 

yang membahas mulai dari tata ruang hingga konsep teknologi. 

BAB VIII Strategi Desain 
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Untuk bab terakhir ini membahas tentang tahapan proses dari 

perancangan arsitektur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang referensi-referensi yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam penyusunan laporan. Bisa berupa buku, jurnal, skripsi atau artikel 

yang terkait dengan fungsi bangunan projek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


