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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

6.1 Penetapan Konsep Perencanaan 

6.1.1 Konsep Tata Ruang 

 

Konfigurasi gerak pada tapak 

Pada bangunan harus ditentukan alur sirkulasi yang jelas agar tidak 

membingungkan. Pada tapak, harus dibedakan alur sirkulasi bagi 

kendaraan dan manusia. 

 

Konfigurasi gerak pada bangunan 

Konfigurasi gerak pada bangunan dibedakan menjadi beberapa 

macam yang di antaranya adalah : 

Pola sirkulasi Kelabihan  Kekurangan 

LINEAR 

Linear Menerus 

 

- Alur menjadi jelas dan 

terarah 

- Pencapaian lebih 

mudah 

- kurang efisien karena 

membutuhkan banyak 

ruang Linear Bertekuk 

 
Linear Berpotongan 

 
Linear Bercabang 

 
Linear Berbelok 
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Linear Melingkar 

 
RADIAL 

   

- Orientasi kegiatan jadi 

lebih terpusat 

- Mudah dalam 

pencapaian tertentu 

- Efisiensi tinggi 

- Arah sirkulasinya 

terpusat hanya ke satu 

titik saja sehingga 

perhatian ke titik lain 

menjadi kurang 

Tabel 7. 1 Konfigurasi Gerak pada Bangunan 
Sumber : Ching, D.K. 2007:264 

Pada bangunan ini akan digunakan pola linear dalam penyusunan 

ruangnya. Pola sirkulasi ini telah disesuaikan berdasarkan urutan 

kegiatannya. Dengan adannya aktivitas yang berurutan maka akan 

jauh lebih mudah jika pola sirkulasi pada bangunan juga dibuat 

berurutan.  

Selain itu, bangunan juga menggunakan pola radial untuk lebih 

memudahkan dalam akses pencapaian mengingat banyaknya pola 

gerak pada bangunan ini 

6.1.2 Konsep Keruangan pada Ruang Terapi 

Pada ruang terapi, hal yang akan diperhatikan adalah bagaimana 

menciptakan ruang yang dapat mendukung kegiatan terapi dan dapat 

memberi efek psikologis yang bernilai positif terhadap anak sebagai 

korban sehingga aktivitas terapi dapat berjalan dengan optimal. 
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Beberapa elemen pembentuk suasana ruang yang baik yang akan 

diperhatikan adalah :  

a) Sistem Pencahayaan  

 Pencahayaan Alami 

Pada ruang terapi, Pencahayaan alami didapatkan dari pemberian 

bukaan pada ruang sehingga membuat cahaya dapat menembus 

ruang. Selain itu, dapat pula dari memberi skylight pada bangunan 

 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan sangat diperlukan untuk membantu 

penerangan pada malam hari. Bentuk dari pencahayaan buatan 

adalah melalui lampu. Penerangan yang dapat diterapkan pada 

ruang terapi adalah jenis lampu pijar dengan jenis penerangan 

downlight. 
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Gambar 7. 1 Lampu Pijar 
Sumber : http://kelaselektro.blogspot.com 

Jenis lampu yang cocok dengan kondisi psikologis anak korban 

kekerasan adalah jenis lampu pijar sehingga tidak menyilaukan 

serta berkesan hangat.36 

b) Sistem Penghawaan Alami 

Sistem ini didapatkan dari pergerakan aliran udara dari luar yang 

sengaja dimasukkan ke dalam bangunan serta bertujuan untuk 

pergantian udara pada ruang. Untuk mendapatkan penghawaan 

alami dapat digunakan dengan pemberian ventilasi atau bukaan. 

Namun ruang terapi pada studi komparasi tidak terdapat bukaan 

untuk penghawaan alami. Hal ini dilakukan agar suara yang 

berada pada ruang tidak keluar sehingga privasi korban saat terapi 

dapat terjamin. 

c) Sistem Penghawaan Buatan 

Sistem ini digunakan untuk membantu mengoptimalkan kinerja 

pada ruang terapi dimana ruang ini harus dapat menahan suara 

                                            
36

 Febriani Kurniawati. 2007. Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan : 3 
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agar tidak bocor keluar ruangan sehingga menuntut ruangan yang 

tertutup sebagai bentuk menjaga privasi korban. Penghawaan 

buatan yang dapat diterapkan adalah alat elektronik berupa air 

conditioner dengan sistem split. 

c. Warna 

Dinding pada ruang terapi dan hiasan di dalamnya dihiasi dengan 

warna yang lembut dan netral. Warna yang akan diterapkan pada 

dinding adalah warna yang mendekati warna alam karena lebih 

baik berdasarkan teori sebelumnya yaitu warna coklat atau krem. 

Sedangkan pada plafond, warna menggunakan warna putih yang 

netral dan menggambarkan kesederhanaan. Dan pada lantai 

menggunakan warna coklat agar terlihat mendekati alam. 

d. Suara 

Pada ruang terapi, sebaiknya suara yang berada di dalamnya tidak 

bocor hingga keluar ruangan sehingga korban bebas bercerita 

tanpa rasa cemas. Material yang digunakan berupa material 

akustik yang berbahan Acourate Board karena selain dapat 

menjadi akustik yang baik untuk suara tingkat menengah hinga 

tinggi, namun juga baik bagi kesehatan. 

e. Tekstur 

 Tekstur Pada Dinding 
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Pada dinding ruang terapi, material yang akan digunakan adalah 

dinding batu bata.  Penggunaan batu alam berada di bagian 

tengah dinding hingga atas agar tidak melukai anak. 

 Tekstur Pada Lantai 

Material yang digunakan pada ruang terapi dan ruang bermain 

adalah material yang tidak licin yaitu menggunakan vynil. Selain itu 

material ini juga memberikan kesan sperti kayu sehingga ruang 

menjadi memiliki suasana yang lebih dekat lagi dengan alam. 

f. Aroma 

Aroma yang dapat diterapkan pada bangunan ini adalah aroma 

bunga pada taman serta aromaterapi yang menenangkan di dalam 

ruang terapi 

g. Fasilitas Pendukung lain pada Ruang 

Pada ruang terapi bermain yang dikhususkan untuk anak usia 6-8 

tahun, terdapat material tambahan yang perlu diterapkan yaitu 

material matras untuk dinding dan lantai, serta beberapa fasilitas 

permainan seperti kolam bola, perosotan dan lain-lain 

6.1.3 Konsep Bentuk 

Analisa Pelingkup dan Sosok Bangunan Dalam Tapak 

Berdasarkan Kebutuhan Fungsi 

Bangunan ini merupakan bangunan yang harus memperhatikan 

kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mendukung kegiatan yang 
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ada di dalamnya serta disesuaikan dengan kondisi psikologis anak 

korban kekerasan. Yang harus diperhatikan adalah : 

 Pengolahan pada interior yang disesuaikan dengan kondisi 

psikologis korban 

 Sistem pencahayaan 

 Warna dinding interior yang disesuaikan dengan kondisi psikologis 

anak korban kekerasan. 

 Keamanan dan keselamatan pada hunian yang disesuaikan dengan 

perilaku anak 

 Penggunaan material yang aman bagi kesehtaan dan ramah 

lingkungan. 

 Bahan bangunan disesuaikan dengan tujuan dari bangunan 

 Adanya open space dengan lingkungan yang memulihkan sebagai 

salah satu sarana terapi. 

Analisa Pelingkup dan Sosok Bangunan Ekspresi Bentuk 

Berdasar Aspek yang Berpengaruh 

Pusat Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan menggunakan beberapa 

macam material yang mendukung untuk pemenuhan fungsi serta 

estetika yang akan diekspresikan. Beberapa syarat yang dibutuhkan 

pada bangunan ini adalah : 

 Material menggunakan bahan yang bersifat tahan lama serta 

perawatan yang mudah 
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 Material yang digunakan disesuaikan dengan kondisi psikologis dan 

perilaku anak. 

 Material yang digunakan mendukung estetika 

 Material yang digunakan mudah didapatkan 

 Kuantitas bahan bangunan disesuaikan dengan jumlah yang 

dibutuhkan 

 Bentuk bangunan yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan 

Bentuk dasar bangunan umumnya memiliki 3 bentuk dengan masing-

masing bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah 

penjabarannya.  

BENTUK KELEBIHAN KEKURANGAN 

Segi empat 

 Bentuknya statis 

 Mudah dikembangkan 

 Pembentukan ruang lebih efisiensi 

karena mudah digabungkan 

dengan bentuk lain 

 Orientasi ruang 

enderung statis 

Lingkaran 

 Bentuknya halus 

 Orientasinya memusat 

 Dinamis sehingga indah dilihat 

dari luar 

 Sulit dikembangkan 

 Penyusunan layout 

menjadi sulit 

 Ruang menjadi 

kurang flesibel 

Segitiga 

 Bentuknya stabil 

 Orientasi ruang pada setiap sudut 

 Pengembangan ruang pada tiap 

sisi 

 Kurang efisien 

 Kurang fleksibel 

 Pembuatan layout 

menjadi sulit 

Tabel 7. 2 Bentuk Dasar Bangunan 
Sumber : Ching Francis DK. 2007:38 

Dan layout yang akan digunakan adalah layout segi empat agar lebih 

efisien dalam pemenuhan fungsi bangunan serta penataan ruang juga 

menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan penggunanya. 
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 S

TRU 

 UPPER STRUCTURE 

Merupakan struktur yang berfungsi melindungi bangunan serta 

penghuninya secara fisik maupun metafisik (Frick, Heinz. 2001: 

186) 

KONSTRUKSI ATAP 

Syarat konstruksi 

atap adalah : 

 Mampu menahan 

beban angin dan 

beban lateral 

 Mampu melindungi 

bangunan dari 

cuaca 

 Mudah dalam hal 

perawatan dan 

pemeliharaan 

 

Konstruksi 

atap kayu 

 
Sumber : google.com 

Kelebihan: 

b. Memberi efek 

hangat 

c. Dapat meredam 

suara 

d. Dapat diekspos 

Kekurangan: 

a. Mudah menyerap 

air 

b. Rentan rayap 

Atap Baja 

Ringan  
Sumber : google.com 

Kelebihan 

 Anti karat dan rayap 

 Tidak mudah lapuk 

 Lebih ringan dan 

mudah pemasangan 

sehingga prosesnya 

lebih vepat 

Kekurangan 

 Dapat digunakan 
pada tanah yang 
datar 

 Dapat menahan 
beban 

Pondasi 
Footplat 

 
Sumber: google.com  

Kelebihan : 
a. Hanya sedikit 

dalam menggali 
tanah 

b. Menghemat bahan 
bangunan 

Kekurangan : 
a. Persiapan yang 

lama. 

Tabel 7. 3 Sub Structure 

Sumber : Analisis pribadi 
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b. Jaringan listrik 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jaringan Air Kotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM Meteran 
Ground 

Tank 
Pompa Roof tank 

Dialirkan 

ke seluruh 

ruang 

Genset 

PLN Trafo Panel Utama 

Panel distribusi 

Stop Kontak 

Lampu 

Alat Elektronik 

Toilet 

Limbah Padat 

Limbah Cair 

Septic 

Tank 
Resapan 

Bagan 7.1 Utilitas Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 7.2 Jaringan Listrik 

Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 7.3 Utilitas Air Kotor 

Sumber : Analisa Pribadi 
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d. Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

e. Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Penanggulangan Kebakaran 

Pada bangunan system yang dapat diterapkan pada pusat 

rehabilitasi adalah : 

 Penggunaan hydrant pillar yang mengitari bangunan serta 

ditempatkan pada titik tertentu dengan jarak maksimal 35 meter. 

 Adanya pemberian jalur darurat dengan petunjuk yang jelas dan 

menyala dalam gelap 

Organik 
Ditimbun 

di tanah 
Di komposkan 

Non 

Organik 

Daur ulang 

kerajinan 

tangan 

Telkom PABX Operator  

Telepon 

Fax 

Telepon internet modem Kompuer 

Bagan 7.4 Utilitas Sampah 

Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 7.5 Jaringan Komunikasi 

Sumber : Analisa Pribadi 
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h. Sistem Alarm Nirkabel 

Alat ini digunakan sebagai alat pengaman bangunan dari jangkauan 

orang luar dan dengan pertimbangan harga yang lebih terjangkau 

dibandingkan alarm yang lain serta perawatan dan pemasangan 

yang mudah. Alarm ini tidak memiliki banyak kabel seperti alarm 

yang lainnya sehingga dinding tidak menjadi berantakan akibat 

kabel yang berserakan. Selain terhubung ke perangkat CCTV, 

perangkat ini juga dapat mengirim sinyal ke ponsel, sehingga 

meskipun listrik padam dan saluran telepon terpotong, sistem alarm 

masih terhubung ke nomor kontak yang didaftarkan. Sistem ini 

terdiri dari banyak perangkat seperti sensor pintu, sensor gerak, 

remote control, panel utama alarm nirkabel dan lain-lain yang bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan.  

 

Gambar 7. 5 Sistem Wireless Alarm 
Sumber : http://kelebihan-wireless-alarm-dibanding-alarm-biasa/ 

 

 

 

http://kelebihan-wireless-alarm-dibanding-alarm-biasa/
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i. Sistem Kunci Pintu Fingerprint 

Merupan sebuah kunci pintu elektromagnetik yang hanya bisa 

diakses dengan menempelkan sidik jari atau dengan password yang 

sudah terdaftar. Sistem ini sangat tepat untuk digunakan dalam 

bangunan yang membutuhkan pengamanan agar terhindar dari 

jangkauan luar 

 

Gambar 7. 6 Sistem Kunci Pintu Fingerprint 
Sumber : http://kelebihan-wireless-alarm-dibanding-alarm-biasa/ 

 

j. AC Split 

Merupakan AC yang komponennya terbagi menjadi 2 unit yaitu unit 

yang berada dalam ruang dan unit yang berada di luar ruang. 

Komponen dari  AC split ini adalah evaporator, filter udara, motor 

blower, control panel electric dan sensor suhu, kondensor. 

Kelebihan penggunaan AC split adalah pemasangannya yang lebih 

mudah serta pengaturan suhu dapat disesuaikan dengan keinginan 

masing-masing. Sedangkan kelemahannya adalah harganya yang 

http://kelebihan-wireless-alarm-dibanding-alarm-biasa/
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agak mahal serta pemeliharaannya membutuhkan peralatan dan 

tenaga khusus yang terlatih. 

  

Gambar 7. 7 AC Split 

Sumber : http://setogalih911.blogspot.com/2016/10/perbedaan-ac-window-

dengan-ac-split 

6.1.6 Konsep Pelingkup 

Bahan bangunan merupakan material yang akan digunakan pada 

bangunan agar dapat menunjang fungsi serta dari bangunan pusat 

rehabilitasi. Beberapa persyaratan bahan bangunan yang perlu 

diperhatikan adalah : 

 Bahan yang digunakan efisien dalam pembentukan bangunan ini 

 Kuantitas bahan bangunan disesuaikan dengan jumlah yang 

dibutuhkan 

 Bahan bangunan mudah didapatkan dengan harga yang 

terjangkau 
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rawatan/atap/jenis-

jenis-atap-rumah 

 

Pelingkup 

Tambahan pada 

Struktur Bagian 

Tengah 

 

Digunakan sebagai 

pengaman agar 

terhindar dari cuaca, 

jangkauan orang luar, 

estetika dan 

kebutuhan yang 

disesuaikan dengan 

kondisi psikologis 

anak korban 

kekerasan. 

Tralis 

Jendela 
 

Sumber : 

http://imagebali.net/det

ail-artikel/64-fungsi-

dan-jenis-teralis-

jendela-rumah 

Kelebiihan : 

 Dapat menjadi 

pengaman yang baik 

bagi penghuni terutama 

anak – anak 

Dinding 

bata 

 

 
Sumber :  

e-journal.iajy.ac.id 

Kelebihan : 

 Kedap air 

 Kuat dan tahan lama 

Kekurangan : 

 Waktu pemasangannya 

lama 

 Mudah menyerap air 

Dinding 

Bernafas 
 

Sumber : 

https://www.vebma.c

om/properti/Tips-

Penghawaan-

Ruangan/7406 

Kelebihan : 

 Dapat mengalirkan 

penghawaan alami 

 Sebagai barier terhadap 

sinar matahari langsung 

 

Kaca 

Film 

Reflektif 

one way  
Sumber: 

https://www.kacafilm.or

Kelebihan : 

 Dapat menyerap panas 

 Mereduksi silau 

 Tahan lama 

 Dapat menjaga privasi 

penghuni didalamnya 

karena hanya terlhat dari 
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g/kaca-film-riben-

kusus-gedung 

1 arah 

Kelemahan : 

Harganya lebih mahal dari 

kaca transparan 

 

Pelapis 

busa 
 

Sumber : 

https://www.tokopedia.c

om/azizan/busa-

pelapis-dinding-

pelindung-dari-

benturan 

Kelebihan : 

 Melapisi dinding sebagai 

pelindung dari benturan 

 Aman untuk anak-anak 

Kekurangan : 

 Harga cukup mahal 

 

Tabel 7. 5 Pelingkup Bangunan 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

6.1.7 Konsep Teknologi 

a. Rainwater Utilization System 

Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menampung air 

hujan agar dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman. 

Penerapannya adalah dengan menggunakan bak penampungan 

yang berada di bawah atau diatas tanah. Air hujan yang jatuh dari 

atas bangunan akan ditampung di bak penampungan pertama yang 

setelah itu akan difilter oleh sistem penyaringan berupa saringan 

pasir, kerikil dan flotasi. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk 

menyaring daun, debu atau pasir agar tidak terbawa ke bak 

penampungan kedua.  
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Kemudian jika bak penampungan kedua telah penuh karena jumlah 

volume air melebihi kapasitas, maka air hujan akan mengalir ke 

dalam sumur resapan. Pada bak penampungan kedua diperlukan 

peralatan seperti pompa dan filter khusus saat akan digunakan. 

Dimensi yang tertera pada gambar dibawah adalah untuk kapasitas 

volume air 10m3 dengan bak penampungan menggunakan beton 

 

Gambar 7. 8 Rainwater Utilization System 
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirTanahBuatan/Bab6-

PemanenanAirHujan.pdf 

 

http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirTanahBuatan/Bab6-PemanenanAirHujan.pdf
http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirTanahBuatan/Bab6-PemanenanAirHujan.pdf

