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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan kemajuan era modern dan perkembangan zaman pada saat 

ini memiliki dampak yang signifikan untuk anak-anak. Anak-anak 

khususnya remaja (menurut DEPKES RI tahun 2009 kategori remaja 

yaitu mulai dari 12-18 tahun) cenderung ingin mengikuti apa yang ada 

pada lingkungan sekitar. Apabila terdapat anak-anak yang tinggal di 

daerah tidak baik (terdapat banyak tindak kriminalitas atau tindakan 

yang buruk) maka secara tidak langsung anak-anak cenderung akan 

mengikuti perilaku buruk tersebut (Kartono, Kartini. 1991). 

Semakin lama semakin meningkat jumlah anak nakal yang ada di 

Kota Semarang dan sekitarnya ,yang menjadi satu hal dasar dalam 

pembuatan Panti Rehabilitasi Anak Nakal ini. Bangunan Rehabilitasi 

Anak Nakal ini akan dirancang menjadi bangunan berkepemilikan 

swasta bukan pemerintah. Panti Rehabilitasi Anak Nakal yang ada di 

Kota Semarang kurang mencukupi untuk menampung anak-anak yang 

terus meningkat. Anak-anak tersebut sebagian besar nakal akibat 

pengaruh lingkungan dan keluarganya sendiri. Anak-anak nakal yang 

akan difokuskan dalam proyek ini yaitu anak-anak yang memiliki 

permasalahan mental akibat lingkungan sekitar, memiliki penyandang 

keseluruhan keluyuran, tindak asusila, berkelahi, mencuri dan lainnya. 
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Data yang tersedia untuk anak nakal yang disebutkan pada tahun 2016-

2017 sebesar 364 anak. (Dinsosprov, 2016-2017). 

Pada faktanya di kota Semarang dan sekitarnya terdapat Panti 

Rehabilitasi yang menampung anak jalanan dan lansia, namun belum 

ada Panti Rehabilitasi yang dapat menampung anak-anak nakal seperti 

kriteria diatas. Maka dari itu dapat dibangun Panti Rehabilitasi Anak 

Nakal ini. 

Bentuk ruang yang ada biasanya belum mengakomodasi kebutuhan 

psikologi anak didik. Rancangan yang cenderung terasa seperti 

dikekang dan hanya mengutamakan aspek keamanan saja. Seperti 

yang diketahui bahwa anak-anak yang berada di Panti Rehabilitasi Anak 

Nakal ini akan berada didalam Panti dengan kurun waktu yang 

ditentukan hingga mereka siap dikembalikan kepada orang tua mereka. 

Pada Panti Rehabilitasi Anak biasanya tidak memisahkan antara 

karakteristik anak yang akan tidur dan berada disatu asrama. Kurangnya 

pengelolaan dalam pengelompokan ruangan kamar anak dapat 

menjadikan anak bertambah perilaku nakalnya yang diakibatkan dari 

perilaku kenakalan yang berbeda pada anak yang berada pada satu 

ruangan. 

Pada dasarnya memindahkan anak-anak yang sudah terpengaruh 

dengan lingkungan yang tidak baik dan diberikan ke tempat yang lebih 

positif dapat sembuh dengan cepat. 

Sementara itu, terdapat banyak metode yang dapat digunakan di 

Panti Rehabilitasi dalam proses penyembuhan. Penggunaan metode 
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healing environment menjadi salah satu cara dalam penyembuhan 

psikis anak-anak nakal. Kurangnya kegiatan yang melibatkan 

lingkungan pada proses rehabilitasi yang membuat proses rehabilitasi 

menjadi semakin lama dan membuat anak-anak merasa jenuh. 

Perbabedaan lingkungan rehabilitasi dengan lingkungan rumah anak-

anak yang sangat berbeda ,akan menimbulkan “healed-self” atau 

penyembuhan diri sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang ada di 

rehabilitasi daripada lingkungan rumah mereka.  

Bangunan rehabilitasi yang ada di kota Semarang sebagian besar 

belum menggunakan kaidah-kaidah arsitektur. Rata-rata bangunan 

yang sudah ada memang menggunakan standar bangunan tetapi 

sebagian besar tidak menggunakan pola atau kaidah-kaidah arsitektur 

pada umumnya, seperti penataan alur yang seadanya yaitu tidak 

disesuaikan dengan kenyamanan penghuninya, ruangan yang dibiarkan 

lembab dikarenakan kurangnya pencahayaan, dll.  

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki iklim tropis, 

iklim tropis tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan keadaaan 

didalam ruang untuk penghuninya. Penggunaan pendekatan arsitektur 

tropis dalam rancangan ini untuk menyesuaikan iklim yang ada pada 

lokasi bangunan yang akan digunakan nantinya. Pada proyek ini 

nantinya juga akan menggunakan prinsip Green Building yang akan 

diterapkan pada bangunan Panti Rehabilitasi Anak Nakal. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu tempat untuk merehabilitasi anak-

anak yang melakukan kenakalan dan dikemas dengan konsep desain yang 
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menarik, tidak menekan psikis anak-anak tersebut dengan perasaan yang 

terkekang namun dekan konsep rekreasi dan edukasi. 

1.2 Masalah Desain 

a. Bagaimana perencanaan ruang yang sesuai dengan lingkungan 

untuk penyembuhan anak-anak nakal. 

b. Bagaimana perancangan bangunan rehabilitasi dengan metode 

healing environment yang menggunakan pendekatan arsitektur tropis 

didalamnya. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan  

- Mampu menciptakan bangunan yang dapat menciptakan Panti 

Rehabilitasi Anak Nakal dengan lingkungan yang dapat memulihkan kondisi 

anak-anak nakal dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kondisi 

anak-anak nakal. 

- Merancang ruang dalam dan ruang luar pada komplek bangunan 

Rehabilitasi Anak Nakal ini dengan menerapkan metode healing 

environment. 

- Menciptakan suasana dan bangunan yang ramah lingkungan agar 

penyembuhan psikis anak-anak nakal dapat maksimal. 

- Menyediakan fasilitas-fasiltas yang memadai dan lengkap untuk 

menunjang proses penyembuhan psikis anak-anak nakal. 

b. Manfaat  

 Manfaat dari pembangunan Panti Rehabilitasi Anak Nakal ini adalah: 

a. Akademis 
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Manfaat yang bisa didapat untuk akademis yaitu bangunan dapat 

digunakan untuk penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian, baik untuk penelitian bangunan maupun penelitian anak-

anak yang ada didalamnya. 

b. Masyarakat 

Memberikan tempat rehabilitasi yang memiliki fasilitas lebih baik dan 

bangunan yang menarik. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentng Latar Belakang, Masalah Desain ,Tujuan dan 

Manfaat, serta Sistematika Pembahasan. 

 BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentng Gambaran Umum Fungsi Bangunan, Gambaran 

Umum Pelaku dan Aktifitas, Gambaran Umum Lokasi dan Tapak, 

Gambaran Umum Lingkungan, dan Gambaran Umum Lingkungan 

Sosial. 

 BAB III PEMOGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tentng Analisa fungsional, Analisa aktifitas dan 

pengguna, Analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, Analisa 

struktur ruang, dan Analisa preseden. 

 BAB IV PENYELUSURAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang Kanjian Komprehensif yang membahas analisa 

situasi potensi dan kendala  antara manusia, bangunan dan 
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lingkungan dengan kondisi faktual. Pernyataan Isu/Masalah/Fokus 

Desain dan Analisa Komprehensif antara aspek ruang dengan tapak. 

 BAB V KAJIAN TEORITIK 

Bab ini berisi tentang kajian teori yang dibahas pada bab IV, 

sehingga terdapat korelasi antara bab IV dengan bab V. 

 BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini berisi tentang pendekatan perancangan sebagai dasar 

dalam penggunan tema desain untuk bangunan. 

 BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Bab VII merupakan bab yang berisi konsep bangunan yang nantinya 

akan menjadi dasar dalam pembuatan desain selanjutnya. Terdapat 

konsep ruang dan tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, 

konsep pelingkup, konsep struktur, dan konsep utilitas didalamnya. 

 BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Bab VIII ini berisi tentang penyelesaiin dalam menyelesaikan atau 

menguraikan masalah, terdapat beberapa tahap yang akan 

digunakan. 

 

 

 

 

 


