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BAB I  

PENDAHULUAN PANTI REHABILITASI HIV/AIDS DI SEMARANG 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

 

  Selama 14 tahun terakhir, sebanyak 1.490 orang di Jateng 

meninggal dunia akibat mengidap HIV/AIDS. Data Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang mencatat ada sekitar 

18.913 orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Jateng. Dari jumlah 

tersebut, 10.497 orang mengidap AIDS, sementara sisanya mengidap 

HIV. Fakta mencengangkan diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi 

(BNNP) Jawa Tengah. Sebanyak 20.000 pelajar SMP hingga SMA di 

Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. Data tersebillalaut mulai tahun 1993 

sampai 2017. Penularan HIV/AIDS tertinggi pada kaum heteroseksual 

mencapai 85,57 persen. Kemudian disusul penularan akibat penggunaan 

jarum suntik 5,17 persen, perinatal 5,23 persen, homoseksual 4,69 

persen, sisanya akibat transfusi darah 0,13 persen. 

  Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang 

memiliki kasus HIV/AIDS cukup banyak. Sampai bulan maret 2018 

sebanyak 4.741 Kasus HIV/AIDS ditemukan di 16 kecamatan, menurut 

catatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dinas Kesehatan Kota 

Semarang sejak 2011. Untuk yang sudah positif AIDS sendiri secara 

kumulatif tercatat sebanyak 578 jiwa dengan angka kematian 71 jiwa. 
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Secara kumulatif kasus HIV/AIDS semakin meningkat angkanya. 

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peningkatan akses 

pelayanan berupa penyediaan suatu wadah yang dapat memberikan 

konsultasi, edukasi, bahkan rehabilitasi terhadap ODHA dengan fasilitas-

fasilitas yang mendukung didalamnya sehingga orang yang terinfeksi 

HIV atau orang yang sudah positif AIDS berada pada tempat yang benar 

sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan kedepan 

serta dapat hidup layak seperti manusia normal dan tidak termarginalkan 

dimasyarakat. Perancangang Panti Rehabilitasi HIV/AIDS di Semarang 

merupakan salah satu upaya dalam pemberian wadah bagi ODHA. 

Lokasi Panti Rehabilitasi HIV/AIDS yang masih asri dan sejuk 

sangat menentukan dalam proses penyembuhan para rehabilitan. Maka 

dibutuhkan lah suatau tempat yang memiliki keadaan alam yang masih 

asri dan sejuk namun juga tetap memiliki akses jalan yang tidak 

terpencil. Didapatkan lah daerah Gunungpati, Semarang yang 

mempunyai kriteria tersebut. 

  Panti Rehabilitasi HIV/AIDS di Semarang ini diharapkan 

mampu mengintegrasikan fungsi perawatan terhadap para ODHA, 

pelayanan pemeriksaan HIV dini (klinik VCT), pelayanan informasi 

seputar HIV/AIDS, serta perawatan dan penampungan anak pengidap 

HIV/AIDS. Tempat ini juga diharapkan dapat menjadi rumah singgah 

(kelompok dukungan) bagi para pengidap HIV/AIDS. Diharapkan dengan 
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adanya tempat ini dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat 

kepada masyarakat luas mengenai HIV/AIDS.  

1.2. Masalah Desain 

 

  Dari latar belakang yang diuraikan diatas didapatkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

A. Bagaimana bentuk ekterior Panti Rehabilitasi HIV/AIDS yang dapat 

beradaptasi dengan masyarakat sekitar. 

B. Bagaimana kualitas ruang dalam Panti Rehabilitasi HIV/AIDS yang 

dapat mengurangi stres serta meningkatkan kreatifitas dan kejernihan 

pikir bagi ODHA. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

 

 Tujuan dari pembangunan Panti Rehabilitasi HIV/AIDS di Semarang 

adalah sebaai berikut: 

 Menghasilkan rancangan Panti Rehabilitasi HIV/AIDS yang yang 

secara spesifik memiliki fungsi sebagai wadah yang tak hanya berfungsi 

sebagai pengobatan dan perawatan saja, tapi juga sebagai sarana untuk 

mensosialisasikan tentang HIV/AIDS baik cara penularan, maupun cara 

pencegahan pada masyarakat umum. 

 

 



 
4 

 

 Manfaat dari pembangunan Panti Rehabilitasi HIV/AIDS di 

Semarang adalah: 

A. ODHA 

1) Menunjang fasilitas yang dibutuhkan ODHA. 

2) Menampung para ODHA yang tidak memiliki tempat tinggal yang 

layak 

3) Dapat menghambat terlebih mengobati, penyakit HIV/AIDS yang 

sudah terinfeksi dalam tubuh ODHA. 

B. Masyarakat 

1) Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang cara penularan 

dan pencegahan HIV/AIDS, agar masyarakat bisalebih waspada 

terhadap penyakit tersebut. 

2) Menjadikan masyarakat dapat menerima ODHA dengan baik 

tanpa adanya diskriminasi. 

C. Pemerintah 

1) Membantu memutuskan tali persebaran HIV/AIDS yang ada di 

Jawa Tengah, khususnya Semarang. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

 

1.4.1. BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Masalah Desain 

,Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Pembahasan 

1.4.2. BAB II GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Fungsi 

Bangunan, Gambaran Umum Lokasi dan Tapak, Gambaran 

Umum Lingkungan, dan Gambaran Umum Lingkungan Sosial-

Budaya 

1.4.3. BAB III PEMROGAMAN ARSITEKTUR 

  Bab ini berisi berisi tentang Analisa fungsional, Analisa 

Relasi Keruangan dan Tapak, Analisa Bentuk dan Sosok, dan 

Analisa Pendekatan Desain. 

1.4.4. BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

  Bab ini berisi tentang kajian komprehensif (analisa situasi 

potensi dan kendala) antara manusia, bangunan dan lingkungan 

dengan kondisi faktual. Dan adanya hubungan antara analisa 

komprehensif dengan tapak dan lingkungan buatan dan alami. 

Pernytaan isu /permasalahan / fokus desain. 
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1.4.5. BAB V KAJIAN TEORITIK 

  Bab ini berisi tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk dasar dalam pemecahan masalah desain berdasarkan 

pada pernyataan masalah desain yang sudah diputuskan  

1.4.6. BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

  Bab ini berisi tentang sikap sebagai entry point dalam 

pemecahan masalah yang berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang ditetapkan. 

1.4.7. BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

  Penetapan konsep perencanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur yang berisi tentang 

konsep ruang dan tata ruang, konsep keruangan, konsep 

bentuk. Konsep pelingkup. Konsep struktur, konsep teknlogi. 

1.4.8. BAB VIII STRATEGI DESAIN 

  Langkah atau tahapan dalam proses perancangan 

arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan masalah 

desain. 

 


