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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Dalam sebuah bangunan pusat rehabilitasi sosial tidak hanya 

diperlukan elemen-elemen terapeutik untuk menciptakan suasana 

ruang yang mendukung kondisi psikologis korban, namun juga 

diperlukan desain bangunan yang dapat merespon iklim sehingga 

dapat meningkatkan kenyamanan di dalam bangunan. 

6.2 Arsitektur Tropis 

Di Sukoharjo sendiri merupakan iklim dataran rendah, dimana pada 

daerah ini memiliki temperatur udara rata-rata 28˚C, suhu maksimum 

34˚C dan minimum 22˚C. iklim ini cenderung panas sehingga perlu 

diberikan banyak pohon dan penghijauan untuk mengurangi radiasi 

matahari dan mengatasi suhu yang tinggi. 

a. Penempatan Orientasi Bangunan 

Bangunan yang akan didirikan di daerah dengan suhu yang tinggi 

harus dirancang sebisa mungkin menghindari pemanasan matahari 

terhadap bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan sisi 

panjang bangunan tidak diarahkan ke arah lintasan matahari. 
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Penggunaan kaca perlu dihindarkan dari arah matahari secara 

langsung.32 

b. Penataan Ruang Luar 

Agar ruang luar tidak panas maka pada area yang tidak mendapat 

peneduhan perlu menghindari perkerasan dengan material beton 

atau aspal. Pada ruang luar juga diperlukan penghijauan  

c. Atap 

Dikarenakan bangunan perlu untuk menghindari radiasi matahari 

maka pada atap perlu memunculkan kanopi dan atap lebar. Selain 

itu atap juga perlu dirancang dengan memiliki rongga antara rangka 

dengan plafon sehingga panas yang diterima tidak langsung masuk 

ke dalam ruang. Untuk menerapkannya maka atap setidaknya 

berbentuk miring seperti pelana dan perisai. Jika atapnya tinggi 

dengan ronnga yang besar dapat mengurangi pemanasan ruang 

dibawahnya.33 

d. Pembayangan atau Sun Shading 

Prinsip dari penggunaan alat pembayang adalah untuk pembiasan 

sinar matahari terutama pada dinding yang menghadap kearah 

matahari secara langsung sehingga berdampak pada kenaikkan 

suhu di dalam bangunan. Bentuk dari pembayang pasif tidak hanya 
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dari sun shading namun juga bisa dari vegetasi atau dari dinding 

bangunan.34 Selain itu juga bisa diatasi dengan penerapan teras. 

  

Gambar 6. 1 Tanaman, Shading dan teras sebagai Alat Pembayang 
Sumber : Google.com 

 

e. Penempatan Bukaan Jendela (Ventilasi) 

 Bangunan akan lebih menguntungkan jika terletak tegak lurus 

terhadap arah angin35 sehingga bangunan bisa mendapatkan 

prinsip cross ventilation. 
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