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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1 Penetapan Konsep Perencanaan 

Berikut beberapa konsep perencanaan untuk bangunan Panti 

Rehabilitasi Sosial antara lain : 

 Mendesain bangunan dengan mengoptimalkan potensi alam 

yang ada dan view sebagai salah satu penunjang proses 

penyembuhan. 

 Memberikan area hijau, tidak hanya untuk luar tetapi juga 

menerapkan di dalam bangunan. 

 Memilih material dengan dominasi warna yang terang dan 

warna alami material (kayu), mampu memberi kesan nyaman 

dan hangat, serta terasa menyatu dengan alam. 

 Memberikan desain kamar inap / bangsal yang layak dan 

harmonis, agar tidak menimbulkan kesan pasien terpenjara, 

terutama untuk pasien gangguan jiwa yang sampai pada fase 

mandiri. 

7.1.1 Konsep Tata Ruang 

Tata ruang bagi Panti Rehabilitasi Sosial ini khususnya untuk 

ruang bangsal atau hunian, ruang isolasi dan ruang penunjang lain 

di tata dengan bentuk linear, agar seluruh area bagi penderita 

gangguan jiwa dan ruang penunjang lainnya dapat terjangkau 
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dengan mudah dan tidak menimbulkan kebingungan di dalam 

sirkulasi. 

 

Gambar 7. 1 Organisasi Ruang Linear 

Sumber : cv-yufakaryamandiri.com 

 

Bagan 7. 1 Susunan Ruang Secara Linear 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Untuk area penderita gangguan jiwa, ruang – ruang yang 

tersusun diatur secara berdekatan dan berurutan. Agar pasien tidak 

bingung bila ingin melakukan sebuah aktivitas di ruangan tersebut. 

Untuk ruang penunjang lain, seperti ruang cuci dan setrika, kamar 

mandi outdoor, ruang potong rambut dan kuku juga diposisikan di 

dalam area penderita. 

7.1.2 Konsep Keruangan 

Estetika sebuah ruang juga dapat mempengaruhi psikis 

seseorang. Estetika ruangan dapat diciptakan dengan memasukkan 

pemandangan alam ke dalam sebuah ruangan. Akses ke alam 
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diperlukan untuk menstimulus kesehatan dan juga mengurangi stres 

dari pasien. Memperbanyak view arah ke luar dan taman dengan 

bukaan jendela.  

Di dalam konsep keruangan yang akan muncul yaitu kualitas dari 

ruang pada ruang – ruang spesifik yang akan digunakan selama 

proses rehabilitasi, seperti ruang bangsal, ruang isolasi dan ruang 

terapi. 

Ruang bangsal atau ruang inap adalah ruang khusus pada Panti 

Rehabilitasi Sosial. Ruang ini sebaiknya memberikan suasana yang 

hangat dan nyaman, interaksi yang terjadi antar pasien sudah dapat 

akrab dan mempunyai hubungan emosional yang dekat. 

Konsep 

Diskripsi Sketsa / Gambar 

Familiarity 

- Personal Space : sudah dapat 

berinteraksi (interaksi berlangsung 

secara akrab, meski pasien belum 

kenal dekat) 

- Bentuk dasar  

- Warna yang digunakan yaitu biru 

untuk memberikan ketenangan bagi 

pasien 

Gangguan jiwa ringan, 

adanya interaksi di dalam 

ruangan 
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Coziness 

- Ketinggian ruangan ± 4 m (tidak dapat 

dijangkau pasien), plafon 

menggunakan material gypsum  

- Panjang dan lebar sesuai kebutuhan 

- Akan ditambahkan speaker untuk 

terapi suara sebagai bentuk relaksasi 

- Terapi warna akan diberikan melalui 

warna cat pada dinding lantai, jendela 

yang mengarah pada luar ruangan. 

- Teralis besi motif vertikal dengan 

warna tenang 

- Tempat tidur menggunakan material 

besi dan tidak permanen terhadap 

lantai 

- Lantai menggunakan material keramik 

 
 

Tabel 7. 1 Kriteria Konsep Ruang Bangsal 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Ruang isolasi merupakan ruangan yang di desain khusus dan 

terpisah dari pasien yang lain. Ruangan ini tidak sembarang orang 

dapat masuk, sebab ruang isolasi ini bersifat privat. 

Konsep 

Diskripsi Sketsa / Gambar 

Familiarity 

- Interaksi yang terjadi lebih terbatas, 

antara pasien dengan dokter dan 

perawat 

- Bentuk dasar  

- Warna yang digunakan yaitu 

kombinasi warna biru muda lembut 

yang dominan dengan warna putih 

untuk pembentuk ruang. 

- Dinding bermotif horizontal, berwarna 

biru (memberikan ketenangan) 

Gangguan jiwa dengan 

golongan berat, tidak ada 

interaksi antar pasien di 

dalam ruangan 
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Coziness 

- Ketinggian ruangan ± 4 m 

- Panjang dan lebarnya sesuai 

kebutuhan yaitu 3 x 3 m 

- Terapi warna yang diberikan melalui 

pengolahan warna pada pembentuk 

ruang dan perabot. 

- Dinding batu bata yang dilapisi busa 

setinggi 2 m 

- Tempat tidur material besi dan 

permanen terhadap lantai. 

 

Tabel 7. 2 Kriteria Konsep Ruang Isolasi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Ruang terapi adalah sebuah ruang pokok yang digunakan dalam 

proses rehabilitasi. Terdapat beberapa ruang terapi yang masing – 

masing harus memiliki kualitas ruang yang baik. Kualitas ruang yang 

harus ada menurut metode penyembuhan adalah ruangan harus 

memiliki pandangan keluar agar pasien tidak merasa terkekang. 

Pengaplikasian warna bagi pasien gangguan jiwa agar mereka dapat 

merasa tenang pada saat berada di dalam ruang terapi. Penggunaan 

material pendukung dalam ruangan, agar menciptakan suasana 

yang tenang dan nyaman seperti material kaca, kayu dan dinding 

yang terbuka di beberapa sudut. 
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Gambar 7. 2 Bukaan dengan View Natural 

Sumber : archplaner.com 

Dapat dikembangkan dengan secara langsung memasukkan 

view yang natural ke dalam suatu bangunan dan pencahayaan yang 

alami, sehingga unsur alamnya lebih terasa di dalam bangunan 

tersebut. Diperlukan analisa sebagai berikut : 

 Posisi bukaan berdasarkan arah matahari dan arah hadap view. 

 Memaksimalkan jumlah vegetasi yang ada 

 Dimensi bukaan yang optimal, sehingga pencahayaan dan 

penghawaan yang masuk dapat dimaksimalkan. 

 Menambah elemen yang dapat membantu menghadirkan 

lingkungan yang nyaman. 

7.1.3 Konsep Bentuk 

Analisa Bentuk dan Sosok 

Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana sosok suatu 

bangunan yang akan dibangun dilihat dari segi fungsi hingga pada 

segi perencanaan fasad bangunan. 
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Bangunan Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa 

yang akan didirikan di Jogoloyo Kabupaten Demak menunjang 

beberapa fasilitas dan terapi untuk pasien dari respon untuk urgency 

yang ada. Pada projek ini, citra arsitektural yang terlihat adalah 

memfokuskan pada sisi interior bangunan yang akan memberikan 

efek yang cukup besar untuk fasilitas yang akan timbul di dalam satu 

ruangan, contohnya : 

1. Pengolahan pada interior di dalam ruangan 

2. Pencahayaan  

3. Keamanan di area hunian 

4. Warna dinding dalam interior yang cocok untuk panti 

rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa 

5. Penggunaan material yang ramah lingkungan dan juga aman 

Eksterior bangunan yang harus ditinjau yaitu sebagai berikut : 

1. Pemberian ruang terbuka hijau yang cukup luas, fungsinya 

untuk memberikan kesan tenang dan lebih hijau. Selain itu, 

dapat menciptakan healing space pada bangunan. 

2. Fasad bangunan yang menunjukkan ciri minimalis serta 

modern tanpa banyak ornamen pada bangunan. Warna pada 

fasad bangunan yang memberikan kesan tenang, agar pasien 

dapat lebih merasa tenang untuk melakukan berbagai aktivitas 

di dalam bangunan tersebut. 
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Menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk pasien 

panti rehabilitasi sosial, yang akan mendukung proses 

penyembuhan dan berbagai terapi yang akan diterapkan pada 

pasien gangguan kejiwaan. 

Sistem pada bangunan Panti Rehabilitasi Sosial memanfaatkan 

material yang terhitung modern, yang dapat menjadi nilai tambah 

dalam estetika namun tetap bersifat fungsional pada fasad bangunan 

tersebut. Syarat yang digunakan dalam sistem ini yaitu : 

 Perawatannya yang mudah 

 Material yang digunakan menggunakan material lokal agar dapat 

mudah didapatkan 

 Material yang digunakan tidak membahayakan 

 Bersifat tahan lama dan mudah untuk di daur ulang 

 Material yang digunakan dapat mendukung estetika yang ada 

untuk bangunan panti rehabilitasi tersebut. 

Konfigurasi Alur Gerak 

a. Konfigurasi gerak pada tapak 

Alur sirkulasi yang menuju ke bangunan harus jelas. Lahan 

rencana pengembangan panti rehabilitasi dengan lahan yang 

terbatas maka pengoptimalisasian penggunaan lahan sangat 

diutamakan. Di perencanaan nantinya harus dapat dibedakan 

secara jelas sirkulasinya untuk perencanaan sebuah panti 

rehabilitasi sosial untuk mobil dan manusia.  
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b. Konfigurasi gerak pada bangunan 

Linear  terdiri dari sederetan ruang yang dapat berhubungan 

secara langsung satu dengan yang lainnya atau dihubungkan 

melalui ruang linear yang berbeda dan terpisah. Terdiri dari 

ruang yang berulang, serupa dalam bentuk, ukuran dan fungsi. 

 
Gambar 7. 3 Sirkulasi Linear 

Sumber : dimasseptiyanto.wordpress.com 

Radial  ruang pusat yang menjadi acuan dari organisasi 

ruang linear yang telah berkembang menurut arah jari – jari. 

Organisasi ruang ini memadukan unsur organisasi terpusat dan 

linear. Bila suatu organisasi terpusat adalah sebuah bentuk 

yang introvert yang memusatkan pandangan ke dalam ruang 

pusatnya, maka sebuah organisasi radial adalah sebuah 

bentuk yang ekstrovert yang mengembangkan keluar 

lingkupnya. 

  
Gambar 7. 4 Contoh Penerapan Pola Radial 

Sumber : dimasseptiyanto.com 
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7.1.4 Konsep Struktur 

Terdapat beberapa struktur bangunan yang akan digunakan dalam 

pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial, antara lain : 

A. Sub Structure  

Merupakan struktur yang paling bawah dari suatu bangunan 

dengan fungsi yaitu sebagai penyokong bangunan agar dapat 

berdiri tegak dan juga kokoh, serta untuk menyalurkan beban ke 

dalam tanah. 

SUB STRUCTURE 

Pondasi Batu Belah 

 
Sumber : muse-enterprise.blogspot.co.id 

 Untuk pondasi low rise 

building (1 – 2 level) 

 Untuk menahan gaya 

yang dominan vertikal 

 Penyaluran beban 

diteruskan melalui kolom 

langsung ke batu belah 

yang telah dipadatkan 

Kelebihan Kekurangan 

 Pengerjaannya relatif lebih 

singkat 

 Pelaksanaan pondasi yang 

mudah 

 Material mudah didapat 

 Lebih ekonomis 

 Material pondasi tidak 

homogen 

 Kurang dianjurkan untuk 

bangunan bertingkat 2 

atau lebih 

 Hanya diterapkan pada 

tanah keras 

Pondasi Footplat 

 
Sumber : proyeksipil.blogspot.co.id 

 Diterapkan pada 

bangunan 2 – 3 lantai 

dengan kondisi tanah 

yang baik dan stabil 

(daya dukung tanah 1,5 

– 2 kg/cm²)  

 Pondasi dari beton 

bertulang, letaknya tepat 

dibawah kolom / tiang 

 Dapat dikombinasikan 

dengan pondasi batu 

belah kali 
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Kelebihan Kekurangan 

 Untuk bangunan yang bertingkat 

lebih handal dibandingkan 

pondasi batu belah 

 Tahan dengan getaran gempa 

 Galian tanah lebih sedikit (hanya 

kolom struktur saja) 

 Lebih ekonomis dari sisi 

penggalian tanah 

 Akan lebih kuat untuk bangunan 

bertingkat 

 Pengerjaannya 

memerlukan waktu yang 

lebih lama, sebab harus 

menunggu beton kering / 

sesuai umur beton. 

 Menggunakan bekisting 

terlebih dahulu 

 Pekerjaan rangka besi 

dibuat awal 

Tabel 7. 3 Sub Structure System 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

B. Middle Structure 

Merupakan sistem struktur yang terdiri dari balok dan kolom 

yang fungsinya untuk menyalurkan beban dari atap hingga ke 

dalam tanah. 

MIDDLE STRUCTURE 

Sistem Struktur Rangka 

 
Sumber : e-journal.iajy.ac.id 

Struktur rangka terdiri atas 

balok dan kolom. Struktur 

rangka ini lebih fleksibel dan 

juga dapat diterapkan pada 

bangunan yang 

membutuhkan banyak 

bukaan pada dinding. 

Komponennya adalah 

hubungan antara kolom, plat 

lantai dan balok. Balok dan 

plat lantai ditopang dengan 

kolom untuk diteruskan ke 

pondasi. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah untuk mengatur ruang 

sebab tidak terbatas struktur 

 Bebas memberi bukaan dinding 

 Biaya murah 

Perletakkan kolom yang 

disesuaikan dengan modul 

Tabel 7. 4 Middle Structure System 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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C. Upper Structure 

Merupakan struktur penutup pada bagian atas bangunan 

yang fungsinya sebagai penahan beban lateral maupun beban 

angin serta melindungi dari cuaca. 

UPPER STRUCTURE 

Atap Datar / Dak Beton 

 
Sumber : architectaria.com 

Pada atap datar ini 

konstruksi atapnya menyatu 

dengan rangka portal, 

sehingga lebih kaku dan 

tahan terhadap gaya 

horizontal, angin dan 

gempa. Atap ini tergolong 

tahan terhadap api. 

Penggunaan atap datar 

dapat digunakan sebagai 

rooftop garden ataupun area 

aktif pada bagian atap. 

Atap Rangka Baja 

 
Sumber : 

winnerfirmansyah.wordpress.com 

Beberapa kelebihan : 

 Lambat bila api menjalar 

 Tidak perlu adanya 

perawatan berkala 

 Tahan lama 

Kelemahan rangka baja : 

akan timbul karat apabila 

tidak memiliki finishing yang 

baik. 

Kaca Skylight 

 
Sumber : kanopikacamaster.com 

Untuk memberikan suasana 

yang berbeda di dalam 

bangunan.  

Kelebihan : sinar matahari 

dapat masuk lebih efektif 

dibandingkan jendela. 

Kelemahan : dapat 

menimbulkan efek panas 

apabila kaca diaplikasikan 

terlalu luas. 

Tabel 7. 5 Upper Structure System 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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7.1.5 Konsep Utilitas 

Sistem utilitas merupakan faktor penting pada sebuah bangunan 

mulai dari kebutuhan air hingga pengolahan limbah. 

Sistem Distribusi Air Bersih 

Penyediaan air bersih harus dirancang sebaik mungkin, supaya 

mencukupi kebutuhan dan dapat tersuplai secara berkelanjutan. 

Persyaratan air bersih : 

- Memenuhi standar kualitas air bersih 

- Penyediaan air bersih yang harus tercukupi 

- Dari PAM karena akan mengurangi beban pengolahan air, 

sehingga diperlukan pengawasan kualitas air. 

 

Bagan 7. 2 Penyediaan Sumber Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Sistem Pengolahan Limbah 

Dampak bila limbah cair tidak diolah sesuai ketentuan yang 

berlaku dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan 

estetika serta bau tidak sedap, serta dampak bagi lingkungan karena 

kandungan bahan kimia yang berlebih dalam limbah cair. 

PAM 

Sumber Air 

Ground 

Reservoir 
Tandon 

Ruangan  

Ruangan  

Ruangan  

Pompa 
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Untuk sistem pengolahan limbah cair, digunakan sistem IPAL 

yaitu sistem bee nest. Sistem ini sederhana dengan menggunakan 

pendekatan Fisika – Biologi. 

Keunggulannya yaitu mudah dibuat, tidak banyak menggunakan 

energi listrik, bodi IPAL disesuaikan dengan besar kecilnya tipe Panti 

Rehabilitasi dan pengurasan lumpur relatif lama sehingga waktu 

pengurasan lumpur sudah tidak membahayakan lingkungan. 

 

Bagan 7. 3 IPAL Model Bee Nest 

Sumber : Indiani, Tjoeng Lenny (2013) 

 

 

 

 

Limbah Cair 

Urine dan Feses 

(kamar mandi) 

Pengolahan 

Pendahuluan 

Limbah 

mengandung lemak 

(limbah cair dapur) 

Limbah sabun 

(tiolet & wastafel) 

Tangki Septik 

Tangki 

Pemisah 

Lemak 

Tangki 

Pemecah 

Busa 

Proses 

Tangki I 

(Pengendapan) 

Tangki II 

(Proses pengolahan 

limbah dengan 

anaerob) 

Tangki III 

(Penguraian anaerob 

dengan anoxic) 

Tangki IV 

(Penguraian aerob) 

Tangki V 

(Proses klorinisasi 

dengan penggunaan 

kaporit) 

Bak Penampungan 

(Disinfeksi dengan Tawa) 
Saluran Kota 
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Sistem Jaringan Listrik 

Sumber energi listrik berasal dari PLN dan dibantu genset bila 

aliran listrik dari PLN terputus. Pada proyek ini diterapkan 

penggunaan Panel Surya / Solar Chart yaitu energi alternative untuk 

dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN. 

Sistem Jaringan Air Kotor 

Jaringan limbah cair tersebut berasal dari kamar mandi, ruang 

perawatan, ruang tindakan, dapur, dan air hujan. Jaringan limbah 

padat yang berasal dari WC, ala kesehatan. 

 

Bagan 7. 4 Jaringan Limbah Padat 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi serat optik berbeda dengan telekomunikasi 

yang telah menggunakan gelombang elektromagnet, maka serat 

optik gelombang cahaya bertugas membawa sinyal informasi. 

 

 

 

 

 

 

WC & 

Urinoir 

KM 

Air Hujan 

Septictank Peresapan 

Drainase 

Riol 

Kawasan 
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Pengeras suara untuk pengumuman : 

 
Bagan 7. 5 Sistem Pengeras Suara 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Sistem Kebakaran 

Sistem Pasif : 

 Terdapat jalur darurat dan juga terdapat tangga darurat yang 

mudah dijangkau dari setiap posisi. Selain itu juga terdapat 

petunjuk yang jelas dan dapat menyala dalam gelap. 

 Pemilihan pintu darurat pada material bangunan yang mampu 

bertahan pada api dan juga tidak memicu api yang semakin 

besar. 

Sistem Aktif : 

 Lebih mengutamakan alat pemadam yang fungsinya bila terjadi 

kebakaran. Misalnya fire alarm dan APAR. 

 Di area outdoor menggunakan fire hydrant yang berada di 

beberapa titik yang akan mempermudah pemadam kebakaran. 

Telkom PABX 

Komputer Modem 

Operator 

Telepon 

Faksimili 

Telepon 

Internet 
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Gambar 7. 5 Fire Hydrant 

Sumber : indimart.com 

Sistem Penghawaan : AC Split 

Jenis AC ini banyak dijumpai di rumah, gedung bertingkat untuk 

fungsi apartement. AC split yaitu model AC yang evaporatornya 

terpisah dengan kondensor dan kompressornya. Evaporator (indoor) 

akan di pasang di dalam suatu ruangan atau kamar, sedangkan 

kondensor dan kompressor diletakkan di luar ruangan (outdoor). 

Kedua nya dihubungkan dengan sepasang pipa – pipa tembaga, 

termasuk kabel power maupun kabel kontrolnya. Kapasitas dari AC 

split ini antara 1 pk s/d 4 pk. 

 
Gambar 7. 6 Instalasi Jenis AC Split 

Sumber : danilishutin.blogspot.com 
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7.1.6 Konsep Pelingkup 

Dapat disimpulkan beberapa bahan material yang akan digunakan 

untuk Panti Rehabilitasi Sosial, yaitu : 

Jenis Persyaratan – Kelebihan – 

Kekurangan 

Konstruksi Beton 

 
Sumber : hargabeton.com 

Konstruksi dengan bahan 

yang terbuat dari beton, 

bangunan panti rehabilitasi 

akan menjadi kuat dan 

kokoh. Menggabungkan 

struktur baja, desain 

bangunan untuk keamanan 

penghuni dari bencana akan 

dapat dicapai. 

Kelebihan : 

 Sifatnya yang tahan terhadap 

getaran, tidak termakan karet, 

serta tahan terhadap gempa. 

 Hampir tidak memerlukan 

pemeliharaan 

 Dapat dibentuk sesuai kebutuhan 

konstruksi yang berbeda 

 Harga relatif murah 

 Tahan aus dan tahan kebakaran 

 Bahan berkekuatan tekan tinggi 

Kekurangan : 

 Kuat tarik sangat rendah sebab 

diperlukan penggunaan tulangan 

tarik 

 Waktu pengerjaan lama 

 Proses penuangan dan perawatan 

beton tidak bisa kontrol dengan 

ketetapan yang maksimal 

Lantai 

Persyaratan : 

 Terbuat dari bahan yang kedap air 

dan kuat 

 Permukaan lantai harus rata, 

mudah dibersihkan dan tidak licin 

 Untuk lantai yang terkena air harus 

memiliki kemiringan 2 – 3 % ke 

arah saluran pembuangan air 

limbah 

 Pertemuan lantai dengan dinding 

sebaiknya berbentuk lengkung 

Marmer & Granit 

 
Sumber : apaperbedaan.com 

Kelebihan : 

 Bersifat dingin sehingga dapat 

menyejukkan suhu di dalam 

ruangan 

 Lantai marmer yang kuat dan 

cocok untuk menahan beban yang 

berat 
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Prinsip granit hampir sama 

dengan marmer, hanya 

warnanya lebih gelap. 

Material ini digunakan pada 

ruang tunggu, sebab 

memberikan efek sejuk pada 

ruangan tersebut. 

 Tampilan pada ruangan sangat 

mewah dengan marmer yang 

beragam motif dan corak 

Kekurangan : 

Perawatannya lebih sulit dibanding 

jenis lantai lainnya. 

Vinyl 

 
Sumber : jabaras.com 

Penggunaan lantai vinyl 

pada ruang di area pasien 

agar tidak memberikan 

kesan suram. Beragam motif 

serta warna yang menarik 

sehingga dapat memberikan 

kesan yang cerah. 

Tujuannya agar cahaya yang 

masuk dapat direfleksikan 

dengan baik dan pasien akan 

menjadi lebih tenang saat 

berada di dalam ruangan. 

Kelebihan : 

 Tahan terhadap panas dan air 

 Kuat dan elastis hingga tidak 

mudah robek 

 Lantai akan terasa lebih hangat 

dan nyaman 

 Tersedia banyak pilihan 

 Dibuat menyerupai jenis lain 

 Pemasangan dan perawatannya 

yang mudah dan praktis 

 Digunakan saat sub – tidak merata 

Kekurangan : 

 Tidak terlalu kuat untuk menahan 

beban 

 Rawat terhadap pemotongan, 

penyok, goresan dan tusukan 

 Biayanya mahal dan tidak 

meningkatkan nilai bangunan 

Lantai Keramik 

 
Sumber : dapurmodern.org 

Penggunaan material ini 

digunakan untuk ruang 

bangsal, kamar mandi, 

dapur, poklinik, dll. Sebab 

dengan mengaplikasikan 

motif dan warna serta desain 

keramik dapat menguatkan 

karakter tema ruang tersebut 

secara keseluruhan. 

Kelebihan : 

 Motif dari warna dan ukurannya 

yang beragam 

 Lebih murah 

 Dapat digunakan untuk dinding 

yang akan tampak lebih indah jika 

dilapisi 

 Tidak mudah tergores 

Kelebihan : 

 Tekstur keramik tergolong keras 

 Permukaan keramik yang 

cenderung dingin 

 Lantai keramik tidak menyerap 

panas 

 Memiliki tekstur yang licin 

Dinding 

Persyaratan : 

 Keamanan bagi klien, pada 

dinding di pasang railing setinggi 

90 cm di atas permukaan lantai 
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 Permukaan dindingnya harus rata, 

dicat dan mudah dibersihkan, serta 

berwarna terang dan juga tidak 

mengandung racun 

 Dinding yang akan terkena air 

harus bersifat kedap air namun 

mengalami difusi. Caranya yaitu 

dengan melapisi dinidng dengan 

keramik hingga tingginya 1,5 m di 

atas permukaan lantai 

Batu Bata 

 
Sumber : portalbangunan.com 

Bangunan Panti Rehabilitasi 

menggunakan material batu 

bata, sebab batu bata sudah 

menjadi bagian dari 

sebagian besar bangunan 

dengan berbagai keunggulan 

Kelebihan : 

 Tahan lama dan kuat 

 Kedap air, sehingga jarang terjadi 

adanya rembes pada tembok 

akibat air hujan 

 Mudah didapat dan tahan api 

 Mudah dipasang 

 Lebih mampu menyesuaikan diri 

dengan suhu di luar ruangan 

Kekurangan : 

 Mudah menyerap air sehingga 

menyebabkan tembok menjadi 

lembab 

 Pemasangannya yang lebih lama 

dibandingkan bahan dinding 

lainnya 

Batako 

 
Sumber : indotrading.com 

Merupakan batu cetak yang 

tidak dibakar. Bahan 

bakunya dibedakan antara 

batako putih dan batako 

semen. Dimensi batako yaitu 

40x20x10 cm 

Kelebihan : 

Batako Putih 

 Harga relatif murah 

 Mudah untuk di dapat 

 Waktu pemasangan yang cepat 

Batako Semen 

 Kedap air sehingga sangat kecil 

kemungkinan terjadi rembesan air 

 Waktu pemasangan yang cepat 

Kekurangan : 

Batako Putih 

 Menyerap air, menyebabkan 

tembok lembab 

 Dinding mudah retak 

 Mudah pecah dan rapuh 

Batako Semen 

 Harga relatif lebih mahal 

 Mudah terjadinya retak rambut di 

dinding 
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Kaca 

 
Sumber : dcglassltd.co.uk 

Material ini digunakan untuk 

area pengelola dan area 

pasien, agar petugas Panti 

Rehabilitasi dapat memantau 

pasien dengan mudah. 

Kelebihan : 

 Hemat energi 

 Efek estetis nya bagus 

 Mudah dalam perawatan 

 Dapat digunakan hingga jangka 

waktu yang sangat lama 

Kekurangan : 

 Lebih berat 

 Kurang aman untuk perabot bagi 

pasien ODGJ 

 Harganya mahal 

 Tidak aman untuk daerah rawan 

Partisi 

 
Sumber : rumahku.com 

Penggunaan partisi sebagai 

pembatas ruang antar 

petugas Panti Rehabilitasi. 

Kelebihan : 

 Fleksibel untuk didesain dan 

mudah untuk direnovasi 

 Ringan dan meredam suara 

 Waktu pemasangannya cepat 

 Harga relatif murah 

 Mudah untuk diperbaiki 

Kekurangan : 

 Rentan akan air dan lembab 

 Mudah terkena noda 

Penutup Atap 

Persyaratan : 

 Atap bangunan harus kuat dan 

tidak mudah bocor 

 Kerangka atapnya perlu di residu 

dahulu agar tahan rayap 

 Penutup atap sesuai dengan 

lingkungan sekitar 

Beton 

 
Sumber : rumahlia.com 

Ukuran dan bentuknya 

hampir sama dengan 

genteng tanah liat, diberi 

lapisan tipis yang fungsinya 

sebagai pewarna dan kedap 

air. 

Kelebihan : 

 Tidak dapat berkarat 

 Kedap suara 

 Harga lebih murah dibanding 

genteng keramik 

 Mampu memantulkan panas 

 Tahan dengan serangan biologis 

 Bisa bertahan hampir selamanya 

Kekurangan : 

 Warna cepat pudar 

 Waktu pemasangannya lama 

 Lapisan pelindung hanya bertahan 

antara 30 hingga 40 tahun 
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Plafond 

 

Persyaratan : 

 Berwarna terang, kuat dan mudah 

untuk dibersihkan 

 Kerangka langit – langit harus 

dibuat anti rayap, kuat dan anti 

bocor 

 Memiliki karakter berdasar jenis 

Gypsum 

 
Sumber : indimart.com 

Bahan plafond dari material 

batu putih hasil dari endapan 

di laut. 

Kelebihan : 

 Mudah pemasangannya 

 Bahan ini dinilai lebih kuat 

daripada plafond tripleks 

 Wujudnya lebih mulus dan rapi 

Kekurangan : 

Tidak dapat tahan dengan air, bila 

mengaplikasikan gypsum, konstruksi 

atapnya harus benar – benar tidak 

boleh bocor. 

Tabel 7. 6 Analisa Desain Elemen Ruang 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

7.1.7 Konsep Teknologi 

a. Kamera CCTV 

Digunakan untuk memantau keamanan di dalam dan di luar 

bangunan Panti Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa, 

diletakkan di berbagai titik (indoor maupun outdoor). Kamera ini 

terhubung dengan monitor pengawas yang letaknya di ruangan 

security. 

 

Gambar 7. 7 Kamera CCTV 

Sumber : indotrading.com 
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b. Safety Lock System 

Alat ini berfungsi untuk mengautomatisasi keamanan pada 

ruang dalam hal kontrol pintu yang digerakan oleh motor servo 

dan juga dioperasikan menggunakan RFID dan Bluetooth, 

penggunaan dari luar dan dalam ruangan memiliki hak akses 

terhadap sistem dan hanya pemiliknya saja yang dapat 

mengakses pintu tersebut. 

 

Gambar 7. 8 Access Door Solution 

Sumber : platinum-computer.com 

Project smart home masih dalam bentuk prototipe, sebab 

untuk pengunci pintu hanya menggunakan sebuah servo, untuk 

pengaplikasian dalam dunia nyata dan bisa menggunakan 

Electrical Solenoid Door Lock (dapat menggatikan servo 

sebagai pengunci pintu yang lebih kuat dan aman). Dengan 

begitu tidak lagi membuka kunci secara manual dan hanya 

dengan mendekatkan ID Card Tag RFID ke alat pembaca dan 

penerimaan sinyal pada Bluetooth, lalu kunci pintu ruangan 

tersebut akan otomatis terbuka. 
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c. Rain Water Harvesting 

Sistem pengumpulan dan juga penampungan air hujan 

untuk digunakan kembali dalam kegiatan sehari – hari, 

misalnya menguras air kolam, menyiram tanaman, untuk irigasi 

dan penggunaan air lainnya. Sistem ini mengumpulkan air 

hujan dari atap bangunan kemudian disalurkan menuju tempat 

penyimpanan melalui pipa khusus. Keuntungan lain yaitu dapat 

mendukung level sub air tanah dan juga menambah keasrian 

urban.  

 

Gambar 7. 9 Rain Water Harvesting 

Sumber : s-media-cache-ak0.pinimg.com 

d. Sumur Resapan 

Di desain untuk memfasilitasi penyimpanan air sementara 

dan juga penyerapan dari presipitasi air hujan yang jatuh ke 

atap maupun di perkerasan. Sebuah metode di dalam analisis 

untuk menentukan sebuah dimensi minimum dari sumur 
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resapan dan juga untuk mendapatkan sebuah jumlah 

maksimum air yang teresap. 

Dengan adanya sumur resapan, sebagian air hujan akan 

masuk ke dalam lubang dan akan meresap ke dalam tanah. 

Adanya resapan ini menjadi upaya pencegahan banjir, sebab 

adanya resapan ini dapat mengurangi volume air hujan yang 

berada di permukaan tanah. 

 

Gambar 7. 10 Sumur Resapan Air Hujan 

Sumber : rumahsae.com 

Beberapa komponen pada sumur resapan air hujan : 

- Penutup sumur  plat beton bertulang 

- Dinding sumur  buis beton / batu bata yang di plester 

- Isi sumur  berupa susunan ijuk, pasir dan pecahan batu 

 

 

 

 


