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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN PADA PANTI REHABILITASI 

HIV/AIDS DI SEMARANG 

4.1. Kajian Komprehensif 

4.1.1. Analisa Relasi Bangunan Terhadap Lingkungan   

  Site terpilih berada di jalan Raya Manyaran-Gunungpati, 

kelurahan Gunungpati, kecamatan Gunungpati, Semarang ini 

merupakan lingkungan yang masih asri dengan adanya banyak 

perkebunan dan sawah, namun jalur transportasi tetap ramai. 

Terdapat juga permukiman warga sekitar yang cukup padat 

yang nantinya akan berada disekitar Panti Rehabilitasi 

HIV/AIDS.  

 Dengan adanya Panti Rehabilitasi HIV/AIDS yang terletak 

disekitar permukiman warga, tentu saja akan menimbulkan 

beberapa perasaan canggung sampai bisa menimbulkan image 

negatif oleh warga terhadap bangunan Panti Rehabilitasi 

HIV/AIDS tersebut.  

 Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa lokasi tapak yang 

dipilih memiliki potensi penyembuhan yang baik karena terletak 

pada lokasi yang terbilang cukup asri dan tenang, namun dari 

jalur aksesbilitas masih baik karena merupakan jalan arteri 

sekunder. Disisi lain pemilihan tapak juga memiliki kendala 
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terhadap lingkungan masyarat sekitar yang dapat menimbulkan 

image buruk terhadap bangunan proyek yang tentu saja hal 

tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi dari para ODHA.   

   

Gambar 4. 1 Tapak Panti Rehabilitasi 

Sumber: dokumen penulis, 2018 

 

4.1.2. Analisa antara Bangunan dan Manusia 

 Manusia yang dimaksud disisni adalah lebih memfokuskan 

terhadap para penderita HIV/AIDS (ODHA). Pada awal-awal 

kasus terjangkitnya virus HIV, kebanyakan orang tersebut 

cenderung menunjukan reaksi keras seperti meneolak hasil tes, 

menangis, menyesal, memarahi diri sendiri, mengucilkan diri 

sendir, depresi, bahkan terkadang sering terbesit keinginan 

untuk mengakhiri hidupnya. Tidak jarang juga para penyandang 

HIV/AIDS ini mendapat stigma dan diskriminasi dari 

masyarakat. Hal ini lah yang menimbulkan dampak psikologi 

tersendiri bagi para ODHA, dimana dia akan merasakan stres 
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yang mendalam akibat perlakuan masyarakat pada diri mereka. 

Hal tersebut juga membuat mereka berfikir bahwa mereka 

merasa sendirian dan merasa dikucilkan dari masyarakat.  

 Dampak dari tekanan ini adalah semakin terpuruknya 

seorang penyandang HIV/AIDS, dimana pada saat ini mereka 

merasa stres, putus asa, depresi, dan hilangnya semangat 

dalam menjalani hidup layaknya orang normal lainya.  

4.2. Pernyataan Masalah  

 Berdasarkan kajian komprehensif mengenai projek ini, muncul 

berbagai permasalah pada proyek Panti Rehabilitasi HIV/AIDS di 

Semarang adalah 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. 

 

 

 

 


