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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN PADA PANTI REHABILITASI HIV/AIDS 

7.1. Penetapan Konsep Perencanaan Sebagai Landasan  

7.1.1. Konsep Tata Ruang 

  Tatanan runag pada panti rehabilitasi HIV/AIDS adalah 

tatanan “Terpusat” dengan pusat yaitu taman sosialisasi 

sebagai tempat sosialisasi antar ODHA dengan penjenguk. 

Oleh karena itu dibuatlah bukaan pada beberapa bangunan 

seperti Klinnik VCT, asrama ODHA, yang diorientasikan ke 

pusat rancangan untuk membentuk salah satu prinsip Healing 

Architecture, yaitu the living wall. 

  Sehingga diharapkan dengan seringnya para ODHA 

melihat aktifitas positif yag menyenangkan pada taman 

sosialisasi, dapat menjadikan para ODHA yang lain tidak segan 

dan tidak minnder ketika bersosialisasi dan melakukan hal-hal 

positif bersama orang lain. 

7.1.2. Konsep Keruangan  

  Kualitas ruang yang diterapkan pada konsep adalah 

menggunakan prinsip-prinsip dalam Healing Architechture yang 

nantinya diharapakan dapat mengurangi rasa stres dan 

meningkatkan kreatifas bagi para ODHA.  
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  Prinsip Meramorfosis merupakan salah satu prinsip 

dalam Healing Architecture yang nantinya akan diterapkan 

dalam perencanaan kualitas ruang yang tedapat pada asrama 

para ODHA. Untuk tujuan healing, metamorfosis megarahkan 

rancangan sebagai ssesuatu yang tidak monoton, tidak 

dominan pada pola simetris maupun grid, tetapi memiliki variasi 

baik dari bentuk, suasana, maupun visual. Selalu ada 

perubahan dan perkembangan yang digunakan untuk tujuan 

penyembuhan. Prinsip Methamorphosis diaplikasikan pada 

taman yang terdapat di lingkungan Asrma ODHA, sehingga 

taman tersebut dapat menajdi tempat bersosialisasi dan 

menjadi vokal point dalam menunjang kesehatan ODHA. 

7.1.3. Konsep Bentuk 

  Konsep bentuk bangunan panti rehabilitasi HIV/AIDS ini 

menggunakan bentuk-bentuk yang aman dan nyaman bagi 

pengguna, terutama ODHA dan juga bagi masyarakat sekitar 

yang merupakan masalah utama pada pembangunan panti 

rehabilitasi HIV/AIDS. Konsep bentuk massa bangunan 

direspon dengan Healing Architecthure, bangunan dibuat lebih 

terbuka jadi membuat rehabilitan tidak merasa terkurung namun 

tetap dapat merasakan interaksi dengan lingkuna alam luar.  
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  Bentuk bangunan juga menghilangkan sudut-sudut tajam 

pada bangunan dengan dengan mengedepankan kenyamanan 

dan keamanan bagi para ODHA. 

7.1.4. Konsep Pelingkup 

 

A. Material Lantai  

 Dalam panti rehabilitasi HIV/AIDS digunakan beberapa 

material penutup lantai. Untuk material lantai bangunan 

menggunakan material bangunan yang tidak licin ini 

diplikasikan pada bangunan rehabilitasi medis dan juga 

bangunan rehabilitasi sosial 

   

  Gambar 7. 1 Lantai keramik 

  Sumber; Google.com 

 Penggunaan material yang terkesan alami seperti kayu juga 

akan diterapkan pada baeberapa bangunan seperti bangunan 

asrama ataupun bangunan lainnya. Pada bangunan asrama juga 

akan diterapkan material aci ekspos pada material lantai sehingga 

terasa adanya interaksi dengan alam melalui material yang alami. 
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B. Material Kolom dan Dinding  

 Jenis material dinding ruangan ini menggunakan 

beberapa material yang mendukung untuk fungsi dari panti  

rehabilitasi AIDS ini. Penyesuaian dinding ini akan 

berpengaruh dalam suasanana ruang yang ditimbulkan 

sehingga pemilihan material dinding ini sangat diperlukan. 

Material dinding yang akan diterapkan juga berbeda-beda 

tergantung fungsi yang berbeda-beda yaitu, ada yang 

menggunakan batu bata ekspose, menggunakan finising 

kayu, menggunakan material walpaper dinding.  

 Pemilihan warna cat yang sesuai dengan teori Healing 

Architecture yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan 

ruang yang ada 

Gambar 7. 2 Lantai Kayu 

Sumber: Google.com 
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   .  

  Gambar 7. 3 Warna-warna pada cat dinding 

  Sumber; Google.com 

 Sedangkan dinding ekspos memberikan fungsi untuk 

mendapatkan nilai alami, sederhana, terbuka pada ruang 

dalam rancangan. Contoh material yang nantinya akan 

digunakan antara lain adalah batu-batuan granit, batu oiring, 

dan lain sebagainya 

C. Material Plafond 

 Plafond sebagai bagian dari ruang dalam bangunan 

tentunya harus memperhatikan unsur kesehatan bagi 

rehabilitan atau penggunanya. Material plafond yang cocok 

digunakan adalah seperti plafond grc, kalsiboard, dan upvc 

7.1.5. Konsep Struktur 

A. Sistem Pondasi 

Pondasi sebagai penopang dasar dari bangunan 

rehabilitasi AIDS ini memiliki peran penting untuk menjaga 

struktur bangunan tetap kokoh dan dapat bertahan untuk 
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jangka lama. Pemilihan sistem pondasi ini berdasarkan 

beberapa kondisi dari site dan ketinggian dari 

bangunannya. 

Beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk 

menentukan pemilihan sistem pondasi seperti, 

1) Kondisi tanah pada site perencanaan termasuk rata 

dan tanah keras. 

2) Tinggi lantai bangunan, pada perencanaan bangunan 

rehabilitasi ini tinggi lantai bangunannya memiliki 

ketinggian 3lantai. 

3) Modul dan bentang bangunan, bentang bangunan 

rehabilitasi ini memiliki bentang yang cukuplebar. 

Berdasarkan kriteria tersebut pondasi yang akan 

digunakan untuk perancanaan dan perancangan pusat 

rehabilitasi ini akan menggunakan pondasi footplat sebagai 

pondasi pokok dan juga menggunakan pondasi lajur 

sebagai pondasi pendukung untuk dinding. 

Pondasi Telapak (foot plat) biasanya dipakai pada 

bangunan lantai 2 keatas. Pondasi ini berbentuk papan 

yang terbuat dari beton bertulang dan diletakan di atas 

tanah pada kedalaman tertentu dengan dimensi dan 

ketebalan yang tertentu pula. Biasanya, pondasi ini dibuat 

dengan dimensi yang lebih besar daripada kolom 



 
111 

diatasnya, Hal ini bertujuan agar beban yang diteruskan ke 

pondasi dapat disebarkan keluasan tanah yang lebih besar 

dibawahnya. 

           

    

  Gambar 7. 4 Pondasi Footplat 

  Sumber: Google.com 

Selain menggunakan pondasi footplat sistem pondasi 

pada pusat rehabilitasi AIDS ini juga menggunakan pondasi 

lajur yang biasa disebut dengan pondasi menerus. Pondasi 

lajur adalah jenis pondasi yangdigunakan untuk mendukung 

beban memanjang atau beban garis, baik untuk       

mendukung       beban       dinding       atau        beban  

kolom dimana penempatan kolom dalam jarak yang dekat 

dan fungsional kolom tidak terlalu mendukung beban berat 

sehingga pondasi tapak tidak terlalu dibutuhkan. Bahan 

untuk pondasi ini dapat menggunakan pasangan patu 

pecah, batu kali, cor beton tanpa tulangan dan dapat juga 

menggunakan pasangan batu bata dengan catatan tidak 

mendukungbeban struktural. 
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B. Sistem Modul 

Modul adalah unit satuan terkecil pada suatu ruang, 

yangditentukan oleh  fungsi kegiatan dominan pada suatu 

fungsi bangunan. Modul sendiri yaitu berfungsi sebgai 

sebuah patokan dasar dalam menentukan suatu dimensi 

bentuk, ruang, dan struktur. 

Sedangkan dalam proyek Panti Rehabilitasi HIV/AIDS, 

bangunan yang digunakan berbentuk komplek dengan 

banyak masa bangunan yang berbeda setiap fungsinya.  

Untuk merespon  hal tersebut maka digunakanlah 

sistem struktur rangka, karena banyaknya fungsi bangunan 

yang nantinya memiliki jarak yang cukup berjauhan dan 

memiliki ketinggian antara satu sampai tiga lantai. Sistem 

strukutur rangka ini dinilai pantas diterapkan pada 

bangunan Panti Rehabilitasi HIV/AIDS karena memiliki 

keunggulan antara lain: 

1. Kekuatan struktur dapat diatur sesuai kebutuhan 

dengan mengubah kualitas beton dan juga dimensi 

dari rangka itu sendiri. 

2. Aman terhadap api. 

3. Mudah dikerjakan dan untuk maintenance pembiayaan 

sangat ekonomis 
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 Gambar 7. 5 Konstruksi Baja ringan 

 Sumber: Google.com 

 

C. Struktur Atap 

Atap yang dipakai adalah dak beton, Karena dak 

beton menunjang fungsi dan kelebihan yang dibutuhkan 

oleh ODHA, diantara kelebihanya adalah: 

1. Permukaan yang datar dapat digunakan untuk 

penambahan tinggi bangunan. 

2. Dapat digunakan sebagai salah satu sarana olahraga 

bagi pengguna. 

3. Mampu menahan panas matahari dengan baik, 

terlebih jika ditambahi dengan greenroof sebagai 

penutup atapnya. 
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  Gambar 7. 6 Atap dak beton 

  Sumber: Google.com 

Digunakan juga atap dengan kontruksi baja ringan sebagai 

alternatif atap pada fungsi bangunan yang berbeda, seperti asrama 

putra dan putri 

    

7.1.6. Konsep Utilitas 

A. Jaringan Air Berih 

 

 

Bagan 7. 1 Skema Jaringan Air Bersih 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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 Pendistibusian air bersih didalam bangunan menggunakan 

sistem down feed distribution, air dari PDAM dan sumur disalurkan 

menuju tangki yang berada di atas (roof tank) dengan 

menggunakan pompa, kemudian disalurkan menuju ruang-ruang 

yang memerlukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi.  

 

Bagan 7. 2 Skema Downfeed System 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 

 

 

B. Jaringan Air Kotor 

 

Bagan 7. 3 Skema Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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C. Sistem Pembuangan Sampah 

 

 

Bagan 7. 4 Skema Pengolahan Sampah) 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 

 

D. Jaringan LIstrik 

 

Bagan 7. 5 Skema Jaringan Listrik) 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 

 

E. Sistem Penangkal Petir 

Instalasi penangkal petir yang digunakan adalah Sistem Faraday, 

yaitu penangkal petir yang dipasang diatap bangunan. Arus listrik 

dialirkan melalui penghantar berupa kabel-kanel timah yang 

dilindungi isolator kedalam tanah.  
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  Gambar 7. 7. Skema Penangkal Petir) 

  Sumber : Google.com 

F. Sistem Keamanan (CCTV) 

 Close Circuit TV System ditempatkan pada ruang-ruang yang 

membutuhkan pengamanan secara visual tetapi tidak memberikan 

kesan selalu diawasi bagi para rehabilitan. Dipantau secara 

langsung dari pusat kontrol. 

 

Gambar 7. 8 CCTV 

Sumber: Google.com 
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G. Sistem Proteksi Kebakaran 

Fire Alarm 

 
Gambar 7. 9. Skema Sistem Fire Alarm) 
Sumber : http://pekerja-
jenius.blogspot.co.id/2016/05/sistem-fire-alarm-
gedung.html 

 

Berfungsi untuk 
mengetahui dan 
memperingatkan 
terjadinya bahaya 
kebakaran. Jenis 
alarm ini 
menggunakan dua 
sistem, yaitu sistem 
otomatis yang 
menggunakan smoke 
and heat detector dan 
one push button 
system. Di setiap 
detector dan button 
dilengkapi sensor 
untuk mengetahui 
lokasi terjadinya 
kebakaran 

Springkler Air 

 
Gambar 7. 10 Skema Sistem Sprinler Air 
Sumber : https://www.bromindo.com’ 

 

Berfungsi mencegah 
terjadinya kebakaran 
pada radius tertentu 
untuk melokalisir 
kebakaran. Sprinkler 
air berfungsi apabila 
dipicu oleh heat and 
smoke detector yang 
memberikan pesan ke 
junction box. Setiap 
sprinkler juga 
dilengkapi dengan 
sensor untuk 
mengetahui lokasi 
kebakaran. 

Fire Extinguiser 

 
Gambar 7. 11 Fire Extinguiser 
Sumber : https://www.bromindo.com’ 

Berupa tabung 
karbondioksida 
portable untuk 
memadamkan api 
secara manual oleh 
manusia. Tempatkan 
ditempat-tempat 
strategis yang mudah 
dan dikenali serta 
ditempat yang 
memiliki resiko 
kebakaran yang tinggi 

http://pekerja-jenius.blogspot.co.id/2016/05/sistem-fire-alarm-gedung.html
http://pekerja-jenius.blogspot.co.id/2016/05/sistem-fire-alarm-gedung.html
http://pekerja-jenius.blogspot.co.id/2016/05/sistem-fire-alarm-gedung.html
https://www.bromindo.com/
https://www.bromindo.com/
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Indoor Hydrant 

 
Gambar 7. 12 Indoor Hydrant 
Sumber : https://www.bromindo.com’ 

  

Berupa gulungan 
selang dan hydrant 
sebagai sumber 
airnya, digunakan 
untuk memadamkan 
api yang cukupbesar. 
Diletakan ditempat-
tempat strategis yang 
mudah dan dikenali 
serta ditempat yang 
memiliki resiko 
kebakaran yang 
tinggi. Sumber air 
hydrant diambil dari 
ground tank yang 
dipompa dengan 
pompa hydrant. 

Outdoor Hydrant 

 
Gambar 7. 13 Indoor Hydrant 
Sumber : https://www.bromindo.com’ 

Dihubungkan pada 
pipa ground tank dan 
pompa hydrant untuk 
mendapatkan 
kepastian sumber air 
dan tekanan air yang 
memadai 

 

H. Sistem Komunikasi Ruang 

Dasar pertimbangan adalah kemudahan, kecepatan dan 

kejelasan informasi intern maupun ekstern ,Ekonomis dalam 

perawatan serta Sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi informasi 

Sistem komunikasi yang digunakan adalah: 

• Sistem intercom/telepon PABX (Private Automatic Branch 

https://www.bromindo.com/
https://www.bromindo.com/
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Exchange), merupakan sistem komunikasi yang 

menghubungkan antar bangunan. 

• Jaringan internet 

• Jaringan telepon PT.Telkom 

7.1.7. Konsep Penghawaan  

  Karakter bangunan Healing Architecture pada sistem 

penghawaan bangunan didominasi sistem penghawaan alami. 

Sistem penghawaan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan 

sirkulasi angin pada tapak yang dimasukkan kedalam 

bangunan, namun sistem penghawaan udara buatan juga tetap 

dipakai, namun di beberapa ruang saja. 

Sistem penghawaan pada bangunan meliputi 2 sistem, yaitu : 

A. Sistem penghawaan alami : Menggunakan Sistem Cross 

dan Stcak Ventilation 

B. Sistem penghawaan buatan : Menggunakan exhaust 

     

Gambar 7. 14 Cross Ventilation 

Sumber: Google.com 
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7.1.8. Konsep Teknologi 

 

A. Incenator 

 

Gambar 7. 15 Skema Incenator) 

Sumber : http://insenerator.blogspot.co.id/ 

Alat medis yang tidak terpakai (suntik) dan perban agar tidak 

menjadi sumber penyakit dan mengakibatkan pencemaran 

lingkungan dilakukan pembakaran didalam incenarator hingga 

menjadi abu dengan panas diatas 1000C. 

Fungsi dari penggunaan incinerator : 

• Untuk menghancurkan sampah – sampah berbahaya dan 

beracun ataupun sampah – sampah infeksi, sehingga 

sisanya dapat dibuang dengan aman ke tempat 

pembuangan sampah umum. 

• Mendestruksi materi-materi yg berbahaya seperti 

mikroorganisme pathogen dan meminimalisir pencemaran 

udara yg dihasilkan dari proses pembakaran sehingga gas 

buang yg keluar dari cerobong menjadi lebih terkontrol. 

http://insenerator.blogspot.co.id/

