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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu 

perguruan tinggi di sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan 

sumber secara jelas dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
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PANTI ASUHAN MANZIL AL-AHLAM SEBAGAI LEMBAGA 

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) YANG TERFOKUS MINAT 

DAN BAKAT DENGAN PENDEKTAN GREEN ARCHITECTURE 

Abstrak 

Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang paling umum di 

lingkungan masyarakat adalah panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang 

dikelola langsung oleh pemerintah maupun diluar pemerintah dengan tujuan 

memberikan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, yatim, piatu, yatim piatu, 

fakir miskin dengan memberikan kebutuhan primer seperti sandang, papan, 

pangan, kebutuhan kesehatan sampai pendidikan. Salah satu komponen penting 

dalam panti asuhan adalah sistem pendidikan yang ada di dalam panti asuhan. 

Sisitem pendidikan ini terbagi menjadi 2 yaitu sistem pendidikan formal dan 

pendidikan non-formal seperti minat dan bakat. Untuk pendidikan formal panti 

asuhan memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan kesempatan bagi anak 

asuh untuk bersekolah diluar panti asuhan mulai dari setara Sekolah Dasar (SD) 

sampai setara Sekolah menengah pertama / Kejuruan (SMA/SMK). Sedangkan 

untuk pendidikan non-formal panti asuhan memebrikan wadaah di dalam 

lingkungan panti asuhan apabila memiliki fasilitas yang memungkinkan, dan 

apabila tidak bisa diwadahi di dalam lingkungan panti asuhan akan diberikan 

kesempatan untuk menekuni pendidikan non-formal tersebut di luar panti asuhan. 

Pendidikan non-formal ini dibutuhkan untuk membekali keterampilan bagi anak 

asuh mengingat sistem panti asuhan hanya memberikan kebutuhan sampai setara 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Kejuruan (SMA/SMK). Dibutuhkan 

sebuah ruang untuk mewadahi minat dan bakat tersebut mulai dari bidan olahraga, 

seni, beladiri, permesinan, tata boga dan lain-lain. Panti asuhan merupakan tempat 

dimana banyak anak-anak berkumpul dari berbagai umur dengan batas tertentu 

yang menjadi potensi untuk ditanamkannya pelajaran dan wawasan mengenai 

perawatan lingkungan sedari dini karena isu permasalahn mengenai Global 

Warming yang terus ada karena kurangnya kesadaran masyarakat saat ini dan 

tidak dibisasakan sedari dini. Dari Panti Asuhan Manzil-Al Ahlam ini berusaha 

untuk mewadahi minat dan bakat dengan tidak melupakan aspek dalam merawat 

lingkungan yang juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan untuk 

dimanfaatakn secara mandiri untuk kebutuhan panti asuhan itu sendiri. 

Kata Kunci : Panti Asuhan, Minat dan Bakat, Green Building. 

Abstrak 

The Child Social Welfare Institution (LKSA) or the most common in the 

community is an orphanage is an institution that is managed directly by the 

government and outside the government with the aim of providing social welfare 

for neglected children, orphans, orphans, orphans, the poor by providing primary 

needs such as clothing, shelter, food, health needs to education. One important 

component in an orphanage is the education system in the orphanage. This 

education system is divided into 2, namely the formal education system and non-

formal education such as interests and talents. For formal education, the 

orphanage meets these needs by providing opportunities for foster children to 

attend schools outside the orphanage, ranging from elementary school (SD) to the 
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equivalent of junior high school / vocational school (SMA / SMK). As for non-

formal education, orphanages give wadaah in orphanages if they have possible 

facilities, and if they cannot be accommodated in the orphanage, they will be 

given the opportunity to pursue non-formal education outside the orphanage. This 

non-formal education is needed to equip skills for foster children considering that 

the orphanage system only provides needs to the equivalent of Junior High School 

or Vocational School (SMA / SMK) education. It takes a space to accommodate 

these interests and talents ranging from midwives to sports, arts, martial arts, 

machinery, cooking and others. The orphanage is a place where many children 

gather from various ages to a certain extent which is the potential for the 

inculcation of lessons and insights on environmental care from an early age 

because of the issue of Global Warming that continues to exist because of the lack 

of public awareness at this time and not whispered from an early age. From the 

Manzil-Al Ahlam Orphanage, it strives to accommodate interests and talents by 

not forgetting aspects of caring for the environment which can also be used as a 

source of income to be used independently for the needs of the orphanage itself. 

 

Keywords: Orphanage, Interest and Talent, Green Building. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

LKSA merupakan lembaga sosial anak yang memiliki anak asuh yang cukup 

banyak didominasi dari umur anak-anak sampai remaja., hal ini merupakan 

dimana pengenalan tentang perawatan dan pelestarian lingkungan yang salah 

satunya dilakukan dengan pendekatan “Green Building” mulai dari yang 

sederhana sampai yang paling komplex disesuaikan dengan kebutuhan maupun 

umur dari anak asuh itu sendiri. Diharapkan LKSA ini nantinya menjadi panutan 

dalam konsep bangunan hemat energi dan dalam menjaga, melestarikan 

lingkungan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah yang ingin 

belajar ataupun mencari informasi tentang sistem bangunan hemat energi yang 

ada pada bangunan ini 

1.2 Rumusan Masalah. 

Dari penjelasan latar belakang diatas ditemukan beberapa permasalahan yang 

akan dibahas dan diberikan pemecahan masalah pada bab yang akan dibahas 

selanjutnya. Permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah merancang sebuah panti asuhan yang bisa mewadahi 

minat dan bakat bagi anak asuh yang ada sehingga dapat memberikan 
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kenyamanan yang disesuaikan dengan standar arsitektur bagi  anak 

asuh dalam panti asuhan ? 

2) Bagaimanakah merancang desain bangunan panti asuhan dengan 

pendekatan “Green Building” dalam upaya mengajarkan anak asuh 

tentang bangunan hemat energi serta perencanaan lingkungan panti 

asuhan yang memiliki lansekap yang ramah bagi lingkungan ? 

1.3 Tujuan dan  Sasaran Perancangan. 

Tujuan perencanaan dan perancangan dari penjelasan latar belakang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1) Membangun dan merencanakan sebuah panti asuhan yang dapat mewadahi 

minat dan bakat yang meliputi seni, budaya, olahraga, wiraswasta, d.l.l. 

bagi anak asuh yang disesuaikan dengan standar arsitektur dan bisa 

memberikan kenyamanan bagi anak asuh dengan harapan dapat 

menumbuhkan potensi dan menjadi modal bagi anak asuh setelah keluar 

dari lingkungan panti asuhan. 

2) Membangun dan merancang sebuah panti asuhan dengan konsep bangunan 

“Green Building Design” dan perancaan lansekap yang ramah bagi 

lingkungan dengan harapan dapat mengajarkan sedari usia dini bagi anak 

asuh tentang pentingnya menjaga lingkungan yang nantinya tumbuh 

generasi yang sadar dalam melestarikan lingkungan tersebut. 

2. METODE  

a. Data Primer 

 Observasi 

Melakukan survei lapangan dengan melakukan studi banding ke tempat-

tempat yang dapat dijadikan referensi untuk perancangan dan 

perencanaan panti asuhan. 

b. Data Sekunder 

 Studi Literatur 
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Mencari tinjauan pustaka dan referensi mengenai panti asuhan yang 

mewadahi minat dan bakat  yang baik serta sistem bangunan hijau 

yang biasa diterapkan dalam bangunan. 

 Studi Komparasi 

Membandingkan suatu objek yang dikaji dengan melihat kesamaan 

tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai referensi perancangan dan 

perencanaan. 

3. GAMBARAN  UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

3.1  Data Fisik dan Non Fisik (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar). 

a. Data Fisik 

Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44 km² dengan jumlah penduduk 

mencapai 514.171 jiwa dan merupakan kota yang sangat berkembang dengan 

sebagian besar wilayah digunakan untuk daerah permukiman. Kabupaten 

Sukoharjo memiliki luas wilayah 466 km² dengan jumlah penduduk 871.397 

jiwa  

b. Data Non Fisik 

 Data Jumlah Penduduk Miskin 

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Miskin 

 

 

 

 Data Anak Terlantar 

       Tabel 2 : Jumlah Anak Terlantar 

Data Jumlah Anak Terlantar 

no Kabupaten/Koga Jumlah 

1 Sukoharjo 172 

2 Karanganyar 55 

3 Boyolali 78 

Tahun 
Kota 

Surakarta Sukoharjo Boyolali Karanganyar 

2013 59.679 84.050 131.500 114.400 

2014 55.920 78.900 126.500 107.290 

2015 55.710 79.940 118.600 107.660 

Rata- Rata 57.103 80.963 125.533 109.783 

Sumber : Data BPS 
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4 Surakarta 572 

  Jumlah 877 
             Sumber : Data BPS 

 Jumlah Panti Asuhan 

Tabel 3 : Jumlah Panti Asuhan 

Surakarta Sukoharjo Boyolali Karanganyar 

14 15 10 9 
         Sumber : Data BPS 

 Jenis Pelatihan Keterampilan Anak Asuh   

Tabel 4 : Jumlah Keterampilan yang Diikuti Anak Asuh 

Kabupaten/ 

Kota 

Jenis Keterampilan 

Bengkel Menjahit Salon Tata Boga Las  Komputer 

Surakarta 3 2 1 0 0 3 

Sukoharjo 12 20 1 1 2 7 

Boyolali  9 6 5 0 0 2 

Karanganyar 6 3 1 2 1 2 

Jumalah 30 31 8 3 3 14 
Sumber : Data BPS 

Data ini bisa menjadi dasar dari jenis minat dan bakat yang akan diwadahi 

nantinya. 

3.2 Pemilihan Wilayah Perencanaan. 

Pemilihan wilayah perencanaan ditinjau dari dari jangkauan ke pusat kota dan 

masih memiliki area lahan yang cukup luas serta dekat dengan area persawahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 : Peta Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, dan Kota Surakarta 

Sumber : Data Analisis 
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Dari analisis di atas Kecamatan Colomadu merupakan tempat yang bisa 

menjangkau pusat kota Surakarta dan dekat dengan jangkauan kabupaten 

sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Untuk Kabupaten Sukoharjo  yang berbatasan 

dengan Kecamatan Colomadu adalah Kecamatan Kartasura sedangkan untuk 

Kabupaten Boyolali yang berbatasan paling dekat adalah Kecamatan Ngemplak. 

3.3 Alternatif  Site Terpilih  

Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan pusat 

administrasi di Karanganyar Kota, 14 km sebelah timur dari  Kota Surakarta. 

Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan (enklave) atau yang berarti 

daerah terpisah dari Kabupaten Karanganyar yaitu Kecamatan Colomadu yang 

terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. 

a. Alternatif Site 1 

 

 

 

 

 

 

Site berada di piggir jalan Adi Sucipto dengan luasan site sebesar 5.1 Ha.  

Batas-batas site : 

Batas Utara  : Rumah Makan Taman Sari 

Batas Selatan  : Soto Mbok Giyem dan Pawon Omahku 

Batas Barat  : Komplek Perumahan 

Batas Timur  : Jalan Adi Sucipto 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Alternatif Site Kabupaten Karanganyar 

Sumber : Google Maps 
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b. Alternatif Site 2 

 

 

 

 

 

 

Lokasi site berada Jalan Ginung No. 2 Kasuran, Gajahan, Colomadu 

dengan luas 2.1 Ha. 

Batas Utara  : Area Persawahan 

Batas Selatan  : The Edelweiss Hideaway Solo dan Permukiman  

Warga 

Batas Barat  : Komplek Perumahan dan Area Persawahan 

Batas Timur  : Permukiman Warga Desa Gajahan 

c. Alternatif Site 3 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi site berada di Jalan Jambu Desa Paulan, Colomadu dengan luasan 

site sebesar 1.8 Ha. 

Batas-batas site : 

Batas Utara  : Area Persawahan dan Sungai 

Batas Selatan : YPAC Nasional dan Area Persawahan. 

Batas Barat  : Area Persawahan dan Komplek Perumahan. 

Batas Timur : Lapangan Sepakbola dan Jalan Adi Sucipto 

Gambar 3 : Site Alternatif 2 
Sumber : Google Maps 

 

Gambar 4 : Site Alternatif 3 
Sumber : Google Maps 
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3.4 Skoring Pemilihan Site 

Dari alternatif site diatas dilakukan skoring untuk memilih site yang akan 

digunkan untuk membangun panti asuhna. Hasil skoring dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5 : Skoring Perencaan Site 

Pertimbangan 

Perencanaan 

Alternatif Daerah 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3  

Jangkauan Dari Jalan 

Utama 4 2 3 

Luasan Site 4 3 2 

Kemudahan Akses 

Menuju Site 4 1 3 

Kesesuaian Site 

Dengan Konsep 3 4 4 

Jumlah 15 10 12 
Sumber : Data Analisis 

Dari hasil data skoring diatas diatas dapat disimpulkan bahwa alternatif site 1 

terpilih sebagai site yang akan digunakan. 

3.5 Letak Geografis Lokasi Site Terpelih 

Luas wilayah Kecamatan Colomadu adalah 1.5464.4 Ha yang terdiri dari 465 Ha 

tanah sawah dan 1019 Ha tanah kering. Sedangkan untuk luas perkarangan atau 

bangunan terdapat 950.9 Ha, dan luas untuk ladang tau tegalan adalah sebesar 

65.4 Ha, Kolam 2.7 Ha dan untuk kebutuhan lainnya terdapat tanah seluas 69.5 

Ha.  

Batas Wilayah Kecamatan Colomadu: 

Sebelah Utara  : Kec. Boyolali 

Sebelah Selatan : Kab Sukoharjo 

Sebelah Barat  : Kab. Boyolali 

Sebelah Timur  : Kota Surakarta 
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3.6. Tata Guna Lahan Kecamatan Colomadu 

Menurut peta administrasi Kecamatan Colomadu yang di dapat dari Rencana 

Detail Tata Ruang dibagi menjadi beberapa guna lahan yaitu : 

 Tata guna lahan untuk bangunan 

 Tata guna lahan untuk perkebunan 

 Tata guna lahan untuk ladang/ teladang 

 Tata guna lahan untuk area permukiman 

 Tata guna lahanuntu sawah irigasi 

 Tata guna area lahan kosong 

3.7 Ukuran Site Lokasi Terpilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site memiliki luas total ± 5,1 ha dibagi menjadi 2 site yang terbagi oleh jalan 

lingkungan. Site yang besar memiliki luasan 4,6 ha dan site yang lebih kecil 

memiliki luasan 5000 m². 

Gambar 5 : Peta RDTR Kecamatan Colomadu 

Sumber : Rencana RDTR Kecamatan Colomadu 

Gambar 6 : Site Perencanaan Terpilih 

Sumber : Analisis Penulis 
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4. ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

4.1 Gagasan Perancangan. 

Perencanaan Panti Asuhan Manzil Al-Ahlam merupakan sebuah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mewadahi segala macam minat dan 

bakat bagi anak asuh. Selain untuk memnuhi kebutuhan pendidikan non-formal  

Berikut rencana bangunan yang akan dibangun untuk Panti Asuhan Manzil Al-

Ahlam. 

a. Asrama Utama 

Panti Asuhan Manzil Al-Ahlam memiliki asrama utama yang dapat 

menampung 700 orang di dalam bangunan, terdapat ruang kamar untuk anak 

asuh maupun pengasuh, kantor bagi pengasuh,  tidak lupa pemisahan area 

antara anak asuh laki-laki dan perempuan. Asrama ini dibagi menjadi 3 

bangunan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak asuh, yaitu 

bangunan untuk SD, SMP, dan SMA. 

b. Hope Of Education Building 

Merupakan bangunan yang di dalamnya memiliki banyak ruang untuk segala 

kebutuhan pendidikan non-formal anak asuh. 

c. GOR Manzil Al-Ahlam 

GOR ini dperuntukan bagi anak asuh yang menyukai kegiatan bidang olahraga 

seperti futsal, basket, badminton, berbagai macam ilmu bela diri, senam, dan 

dilengkapi dengan fasilitas GYM yang terjadwal untuk menjaga kebugaran 

fisik dari anak asuh. GOR ini nantinya bisa digunakan untuk umum setelah 

pukul 18.30  

d. Manzil Al-Ahlam Trade Center 

Manzil Al-Ahlam Trade Center merupakan pewadahan dari minat dan bakat 

bagi anak asuh yang ingin berwiraswasta dengan diberikan tempat yang 

dibimbing oleh pengasuh sesuai dengan keahliannya.  

e. Mazil Al-Ahlam Activity Center 
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Merupakan tempat kegiatan utama seperti aula yang juga digunakan  untuk 

kegiatan teater ataupun drama, serta terdapat juga mini galeri untuk memajang 

hasil karya buatan tangan dari anak asuh Panti Asuhan Manzil Al-Ahlam.  

f. Site Of Agicultural Concept 

Merupakan sebuah lahan yang akan digunakan untuk perkebunan dan ditanami 

berbagai macam tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan  kacang-

kacangan ataupun jenis tanaman lain yang bisa ditanam di daerah perkotaan.  

g. Rumah Hidroponik 

Merupakan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat tanaman yang ditanam 

dengan sistem hidroponik.  

h. Lapangan Bola Manzil Al-Ahlam 

Merupakan lapangan untuk mewadahi kegiatan sepakbola untuk anak asuh. 

Selain itu lapangan tersebut juga berfungsi untuk upacara ataupun kegiatan lain 

yang membutuhkan lahan yang cukup luas. 

i. Manzil Al-Ahlam Garden 

Merupakan sebuah taman yang memiliki jalur untuk jogging bagi masyarakat 

sekitar maupun anak asuh, taman ini nantinya berada pada area publik dari 

analisis zonifikasi. 

j. Pengelolaan Sampah 

Lingkungan panti asuhan yang cukup memberikan titik tempat sampah untuk 

menjaga kebersihan lingkungan, Perbedaan tempat sampah antara organik dan 

anorganik nantinya adalah agar bisa dimanfaatkan kembali.  

k. Pos Jaga 

Merupakan tempat bagi petugas keamanan untuk menjaga lingkungan panti 

asuhan. 

4.2 Sistem Panti Asuhan. 

1. Kepemilikan Panti Asuhan 

Mengacu pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara 

Oleh Negara” maka kepemilikan panti asuhan semestinya diurus langsung 
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oleh negara khususnya Kementrian Sosial Republik Indonesia agar tercipta 

sebuah sistem yang terstruktur. 

2. Batasan Umur Anak Asuh 

Anak asuh yang ada di dalam panti asuhan memiliki batasan umur mulai 

dari usia 6 tahun yang setara sekolah dasar sampai umur 18 tahun yang 

setara dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah 

kejuruan.  

3. Aktifitas Anak Asuh 

Berikut aktivitas kegiatan pada panti asuhan. 

Tabel 6 : Jadwal Aktifitas Anak Asuh 

No  Kegiatan Hari Sekolah Hari Libur Keterangan 

Kegiatan Umum 

1 Bangun Pagi 4.30 4.30 

  

2 Sholat Subuh 4.30-5.00 4.30-5.00 

3 Kebersihan Umum 5.00-5.30 5.00-5.30 

4 Senam Pagi Xxx 5.30-6.30 

5 Mandi Pagi 5.30-6.00 6.30-7.00 

6 Masak Bersama Xxx 7.00-8.00 

7 Sarapan 6.00-6.30 8.00-8.30 

8 Sekolah Sesuai Jadwal Xxx 

9 Mandi + Cuci Xxx 8.30-10.00 

10 

Kegiatan Minat dan 

Bakat Xxx 10.00-11.30 Menyesuaikan Jadwal 

11 Pulang Sekolah 12.00-12.30 Xxx 

  

12 

Istarahat + Sholat 

Dzuhur 12.30-13.15 11.30-12.00 

13 Makan Siang 13.15- 13.45 12.00-12.30 

14 Kelas Minat dan Bakat 13.45-15.00 13.00-15.00 

15 Sholat Ashar 15.00-15.30 15.00-15.30 

16 Kegiatan Bebas Xxx 15.30- 17.00 

17 Kelas Minat dan Bakat 15.30-17.00 Xxx Menyesuaikan Jadwal 

18 Istirahat + Mandi 17.00-17.30 17.00- 17.30 

  

19 Sholat Magrib 17.30-18.00 17.30- 18.00 

20 Tadarus + Ceramah 18.00-19.00 18.00- 19.00 

21 Sholat Isya  19.00- 19.30 19.00-19.30 

22 Makan Malam 19.30-20.00 19.30- 20.00 

23 Belajar 20.00-22.00 20.00- 22.00 

24 Tidur 22.00-4.30 22.00- 4.30 
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Kegiatan Tambahan 

  Kerja Bakti Xxx 5.30-6.30 Setiap 2 Minggu Sekali 

  Pengetahuan Tanaman Xxx 6.00-8.00 

Menyesuaikan Masa 

Panen dan tanam 
Sumber : Analisis Penulis 

Jadwal harian sekolah tersebut diperuntukan untuk anak asuh setara 

sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Untuk jenjang setara 

sekolah menengah ke atas jadwal harian untuk kelas minat dan bakat tidak 

berlaku, karena saat ini terdapat peraturan full day school yang artinya 

harus masuk sekolah mulai dari jam 7.00 pagi sampi 16.00 sore sehingga 

untuk kelas minat dan bakat bisa diambil saat hari libur. 

4.3 Sistem Pendidikan Panti Asuhan 

a. Pendidikan Formal 

Sistem pendidikan formal di Panti Asuhan Manzil Al-Ahlam adalah dengan 

menyekolahkan anak asuh di Kota Surakarta sesuai dengan jenjang 

pendidikan anak asuh yang akan ditempuh.  

b. Pendidikan Non- Formal 

Pendidikan Formal diperuntukan untuk menambah kegiatan dan modal 

keterampilan bagi anak asuh setelah keluar dari lingkungan panti asuhan. 

Diharapkan nantinya anak asuh bisa bekerja sesuai dengan keterampilan 

yang dimiliki, membuka sebuah usaha mandiri ataupun bekerja di instansi 

tertentu karena sudah memiliki keterampilan yang diasah sedari dini.  

4.4 Analisis Site 

Site Terpilih Berada di Kecamatan Colomadu tepat berada di pinggir Jl Adi 

Sucipto perhitungan KDB pada site yang akan digunakan adalah luas total site x 

60% sesuai dengan peraturanmaka didapatkan luasan site yang bisa digunakan 

untuk bangunan adalah 51.000 m² x 60 % = 30.600 m², sisa lahan digunkan untuk 

sirkulasi, landscape yang berupa taman ataupun penyerapan air hujan. 

4.5 Konsep Lingkungan Panti Asuhan 

1. Konsep Zona Penataan Bangunan 
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a. Zona Publik 

Zona publik merupakan area yang bisa diakses oleh orang-orang diluar 

penghuni panti asuhan atau masyarkat umum. Penempatannya 

bangunannya pun disesuaikan dengan jenis bangunan yang bersifat 

publik atau umum. Penempatan bangunannya adalah sebagai berikut : 

 GOR Manzil Al-Ahlam 

Ditempatkan di dalam site besar dan paling dekat dengan jalan utama 

karena sifat dari bangunan tesebut adalah untuk umum dan publik.  

 Taman  

Area digunakan untuk umum sebagai sarana refreshing dan bisa juga 

digunakan untuk jogging bagi para pengunjung.  

 Lapangan Bola 

Membutuhkan lahan yang cukup luas paling tidak memiliki lebar 

minimal 42 m dan panjang minimal 90 m.  

 Trade Center 

Terdapat mini market ya ng dikelola sendiri oleh pihak panti asuhan yang 

menjual kebutuhan untuk masyarakat. 

b. Zona Semi Publik 

 Activity center 

Penempatan langsung berada di belakang dari GOR. Activity center juga 

dijadikan penanda atau pembatas bagi masyarakat umum dalam 

mengakses lingkungan panti asuhan.  

Gambar 7 : Zona Penempatan Bangunan 
Sumber : Analisis Penulis 
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Gambar 8 : Orientasi Bangunan Asrama 

Sumber : Analisis Penulis 

c. Zona Privat 

 Asrama 

Asrama berada pada perbatasan antara zona semi publik dan privat. 

Adapun perbedaan peletakan untuk bangunan asrama laki-laki dan 

perempuan.  

 

 

 

 

 

 Gedung Pendidikan 

Gedung pendidikan juga dibedakan menjadi 2 laki-laki dan perempuan.  

 Pengelolaan Sampah 

Penempatan pengelolaan sampah yang ditambah dengan kandang sapi 

agak dijauhkan dari bangunan ataupun asrama agar tidak mengganggu 

ketenangan para anak asuh posisinya juga didekatkan dengan lahan 

pertanian agar memudahkan akses kedalamnya. 

 Lahan Pertanian dan Rumah Hidroponik 

Didekatkan dengan sungai sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian 

dan rumah hidroponik yang selalu membutuhkan air. 

2. Konsep Vegetasi 

Pohon yang bisa dipakai dalam site adalah : 

a. Pohon Peneduh 

 

   

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

Gambar 9: (a) Pohon Mangga, (b) Pohon Ketapang, (c) Pohon Mahoni, (d) Pohon Tanjung 

Sumber : Google Image 



16 
 

b. Pohon Penghias 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tanaman Untuk Taman 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Konsep Lahan Agricultural 

Lahan seluas ± 5000 m² akan ditanami berbagai macam jenis sayuran dan 

buah-buahan yang tentunya dapat ditanam di area tersebut. Jenis sayuran 

yang akan ditanam adalah seperti bayam, kangkung, sawi dan cabai. 

Sedangkan untuk jenis buah yang akan ditanam adalah seperti melon, 

tomat, dan semangka. 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Gambar 10 : (a) Pohon Palem, (b) Pucuk Merah, (c) Tanaman Bambu, (d) Pohon Asam Jawa 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 

Sumber : Google Images 

Gambar 11 : (a) Anggrek Tanah, (b) Bunga Soka, (c) Crossanda, 

(d) Lantana, (e) Bunga Mawar, (f) Bunga Melati, (g) Bunga 

Portluka 
Sumber : Google Images 

(d) 
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Gambar 12 : Pengairan Lahan Pertanian 

Sumber : Analisis Penulis 

 

 

 

 

 

 

Air irigasi adalah sungai kecil yang berada di dalam site yang lalu 

dipompa sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian. Pompa juga 

dibagi menjadi 2 untuk sungai dan untuk air tanah. 

4. Konsep Rumah Hidroponik 

Rumah hidroponik bertujuan untuk memberikan edukasi bagi anak asuh 

tentang perbedaan antara perbedaan melakukan pertanian di atas lahan 

langsung dan secara hidroponik. Lahan yang disediakan untuk rumah 

hidroponik ini adalah ± 2500 m².  

5. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara memisahkan antara sampah 

organik dan anorganik  Sampah organik dimanfaatkan kembali sebagai 

pupuk bagi lahan pertanian, dan sampah anorganik dimanfaatkan kembalik 

sebagai karya seni atau kebutuhan lainnya.  

4.6 Tampilan Bangunan 

Bangunan pada lingkungan panti asuhan memilih menggunakan penggabungan 

material antara beton dan kayu. Penggabungan ini dimaksudkan untuk 

memberikan kesan kontemporer namun juga memberikan kesan yang sederhana 

pada bangunan.  

4.7 Konsep Bangunan 

1. Asrama Panti Asuhan 

Bangunan memilki bentuk dasar persegi atau kubus yang lalu disusun 

menjadi 2 lantai. Bangunan direncanakan memiliki hall terbuka yang 

digunakan untuk menerima tamu. 
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2. GOR Manzil Al-Ahlam 

Gedung olahraga diusahakan di desain terbuka dan mendapatkan cahaya 

matahari yang cukup.  

3. Activity Center 

Bangunan 2 lantai yang berisi aula dan panggung theater pada lantai 1 

untuk menampilkan pentas seni atau theater yang penampilannya diisi oleh 

anak asuh sendii. Selain itu Activity Center digunakan juga untuk latihan 

seni hadrah. Untuk lantai 2 bangunan ini berisi masjid yang bisa digunakan 

oleh anak asuh maupun masyarakat sekitar. 

4. Gedung Pendidikan 

Kelebihan dari gedung pendidikan ini adalah terletak pada sistem utilitas 

bangunannya yang memanfaatkan kembali air hujan, penggunaan solar 

panel dan memanfaatakan pencahayaan alami dengan sistem Turbular 

Skylight pada lantai tertentu. 

5. Rumah Hidroponik 

Merupakan bangunan yang digunakan untuk mewadahi pertanian dengan 

sistem hidroponik. Bangunan ini memiliki model seperti tumah tradisional 

pada umumnya yang menggunakan sistem struktur beton bertulang yang di 

tutup dengan kaca di setiap sisinya. 

4.8 Konsep Struktur 

1. Struktur Pondasi 

 Struktur Pondasi Batu kali 

Struktur pondasi batu kali digunakan untuk model bangunan yang 

memiliki jumlah lantai hanya 1 saja.  

 Struktur Pondasi Foot Plate 

Penggunaan pondasi Footplate akan diterapkan pada bangunan seperti 

GOR Manzil Al-Ahlam, Activity Center, Asrama, atapun gedung 

pendidikan. 

2. Struktur Atap 

 Atap Kampung 
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Atap model kampung merupakan model yang paling umum digunakan di 

lingkungan masyarakat. Untuk struktur menggunakan baja ringan pabrikan 

yang lebih mudah dalam perakitan dan memakan waktu lebih sedikit. 

3. Struktur Kolom dan Balok 

Struktur kolom menerus dari pondasi dengan material beton bertulang 

yang disusun. Kolom dibagi menjadi 2 yaitu kolom induk dan kolom 

praktis sama halnya dengan balok.  

4.9 Konsep Green Building 

1. Konsep Pencahayaan 

Bangunan harus memiliki pencahayaan yang bagus agar bisa menghemat 

penggunaan listrik. Bangunan akan diberikan sistem pencahayaan dengan 

cara turbular skylight yang memasukan cahaya matahari melalui atap yang 

lalu diteruskan ke plafond menggunakan pipa cermin yang lalu akan 

memberikan efek seperti lampu ke dalam ruangan. 

2. Sistem Recycling Air 

Sistem pemanfaatan kembali air disini dibagi menjadi 2, yaitu sistem 

pemanfataan kembali air hujan dan air bekas wetafel yang bisa digunakan 

berulang ulang. 

3. Sistem Kelisntrikan 

Penerapan solar panel akan digunakan pada GOR Manzil AL-Ahlam, 

asrama, ataupun bangunan pendidikan untuk sedikit mengurangi 

kebutuhan listrik. 

4. Penggunaan Kaca Jendela 

Kaca jendela yang digunakan memiliki ketebalan ±3 mm dengan 

pemilihan warna yang agak agak gelap seperti abu-abu, biru, atau hijau. 

Untuk mengurangi silau dari cahaya matahari ke dalam ruangan apabila 

tidak terdapat shading atau double skin pada bagian kaca tersebut.  
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5. Penggunaan Green Roof 

Green Roof  berfungsi sebagai pereduksi panas matahari ke dalam ruangan 

yang datang dari atap. Material atapnya sendiri yang dipilih bisa genteng 

tanah liat ataupun Kalsi Board yang selanjutnya diberikan waterproof dan 

media untuk tanah dalam menunjang tanaman yang akan ditumbuhkan. 
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