
92 
 

BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

4.1 Kajian Komprehensif 

Sebuah pusat rehabilitasi sosial bertujuan untuk mewadahi 

aktivitas - aktivitas terapi dimana aktivitas terapi yang kita ketahui tidak 

hanya berupa dari jenis kegiatan yang dilakukan namun juga dari 

lingkungan dan suasana yang mendukung sehingga dapat membantu 

mempengaruhi kondisi psikologis pengguna agar menjadi lebih tenang 

dan rileks. Maka dari itu, faktor - faktor tersebut penting untuk 

diperhatikan.  

Salah satu cara untuk memberikan suasana  dan lingkungan yang 

mendukung yaitu dengan memasukkan unsur terapeutik ke dalam 

bangunan. Contoh penerapan elemen terapeutik adalah dengan 

memasukkan unsur alam. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat 

membantu memperbaiki kondisi psikologis korban dengan membuat 

korban merasa menjadi lebih tenang dan rileks.17  

Selain itu, unsur terapeutik juga mempertimbangkan unsur lain 

seperti unsur indra yang memperhatikan pencahayaan, warna, tekstur 

dan tidak lupa memperhatikan aspek psikologis seperti aspek 

keamanan dan keselamatan. 
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Namun pada kenyataannya masih banyak bangunan yang 

ditujukan sebagai tempat rehabilitasi belum memperhatikan unsur 

terapeutik pada bangunan padahal suasana yang dapat 

menenenangkan korban juga menjadi bagian penting agar dapat 

membantu menyembuhkan psikologis korban.  

Bangunan rehabilitasi anak korban kekerasan biasanya 

menyediakan shelter khusus yang juga dijadikan sebagai tempat hunian 

sementara dimana korban dapat berlindung dari jangkauan pelaku dan 

dapat menjalani masa terapi dengan optimal, maka dari itu setidaknya 

bangunan perlu mempertimbangkan kondisi iklim sekitar sehingga 

bangunan dapat mencapai tingkat kenyamanan untuk penghuni 

didalamnya. Hal ini perlu diperhatikan karena hunian yang nyaman 

secara tidak langsung dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan 

psikologis korban. 

4.2 Pernyataan Isu / Permasalahan / Fokus Desain 

Masalah dominan yang akan diangkat pada projek ini adalah 

mengenai penerapan elemen – elemen terapeutik pada bangunan yang 

berfungsi untuk meciptakan suasana ruang yang memberi efek 

menenangkan secara psikologis sehingga masa pemulihan korban bisa 

menjadi lebih cepat serta pertimbangan desain bangunan yang dapat 

merespon iklim untuk memenuhi faktor kenyamanan pengguna selama 

berada di dalam bangunan. 
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4.3 Analisa Komprehensif antara Aspek Ruang terhadap Tapak dan 

Lingkungan Buatan dan Alami 

a. Potensi Tapak 

- Kondisi tapak datar dengan lingkungan yang relatif tenang 

- Merupakan daerah yang mudah dijangkau dari Solo 

- Lingkungan yang tidak terlalu padat 

- Dekat dengan Puskesmas yaitu sekitar 2.5 km 

- Dekat dengan sekolah SMP dan SMA dengan jarak 2 km sehingga 

memudahkan pusat rehabilitasi dalam menarik pengajar yang mau 

membimbing 

- Jalan utama yang digunakan sebagai akses menuju tapak memiliki 

lebar jalan 6 meter dengan 2 jalur dan beraspal dan bahu jalan 

berupa tanah dan rumput liar 

b. Kendala Tapak 

- Belum adanya angkutan umum yang melewati tapak ini sehingga 

cukup menyulitkan korban yang akan mengunjungi pusat rehabilitasi 

sosial ini. 

- Cukup jauh dari jalan utama yaitu sekitar 2km 

  


