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3 BAB 3 

4 TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 

4.1 Analisis dan Sintesis Lokasi 

4.1.1 Latar Belakang Pemilihan Lokasi 

Tak hanya di Jawa, DKI Jakarta, dan sekitarnya saja, 

peredaran narkoba pun sudah merambah ke pulau-pulau lain. 

Indonesia yang menjadi wilayah sasaran penyelundupan jaringan 

narkoba Internasional, membuat peredaran narkoba di Indonesia 

semakin beredar secara luas. Dikutip dari laporan Badan Narkotika 

Nasional (BNN), penyebaran jenis narkoba paling banyak di 

Indonesia berupa ganja, yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, 

Jambi, dan Maluku. 

(Sumber: Laporan Survey Nasional BNN Tahun 2017) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera 

Utara berada pada posisi ke-2 tertinggi pada jumlah konsumsi dan 

penyalahgunaan narkoba setelah Jakarta, dengan survey pada 34 

Gambar 3. 1 Angka Penyebaran Narkoba di Indonesia 
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provinsi di Indonesia. Kapolda Sumatera Utara Irjen Rycko Amelda 

Dahniel mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba diduga 
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disebabkan karena wilayah Sumatera Utara yang menjadi jalur 

masuk dan jalur transit narkoba dari luar negeri ke Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Nur Widjiyati, dkk. Peta Penyebaran Narkoba di Wilayah Sumatera Utara) 

Peta di atas menunjukkan wilayah tertinggi di Sumatera 

Utara yang menjadi lokasi distribusi narkoba. Grafik berwarna hijau 

muda menunjukkan wilayah paling tinggi dengan jenis shabu. 

Grafik warna ungu menunjukkan wilayah paling tinggi dengan jenis 

Inex. Grafik warna coklat menunjukkan Benzodiasepine, dan 

alkohol dengan grafik warna hijau tua. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ganja dengan jenis shabu merupakan yang paling 

banyak dikonsumsi dan didistribusi di Sumatera Utara. 

Jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara 

pada tahun 2016 sebanyak ±220 ribu, sedangkan pada tahun 2017 

sudah mencapai angka ±250 ribu. Data tersebut menunjukkan 

bahwa penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sayangnya, peningkatan 

jumlah penyalahguna tidak dibarengi dengan penambahan jumlah 

pusat rehabilitasi narkoba yang ada. Pusat rehabilitasi narkoba yang 

berada di Sumatera Utara barulah sebanyak 7 pusat dan panti 

Gambar 3. 2 Penyebaran Jenis Narkoba di Sumatera Utara 
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rehabilitasi. Angka tersebut pastinya masih kurang untuk 

menampung penyalahguna narkoba di Sumatera Utara dan 

sekitarnya. Dimana menurut pedoman dari departemen sosial, suatu 

pusat rehabilitasi narkoba hanya dapat menampung 100-350 pasien. 

Maka dari itu, diperlukannya pembangunan pusat rehabilitasi di 

Sumatera Utara. 

4.1.2 Kriteria Pemilihan Lokasi 

Sesuai dengan sifat dan kebutuhan dari pusat rehabilitasi 

penyalahguna narkoba, maka lokasi proyek memiliki beberapa 

kriteria, yaitu: 

a. Tata Guna Lahan 

Lokasi proyek sesuai dengan penggunaan tata guna lahan 

yang telah ditetapkan dalam paraturan kota. 

b. Akses 

Lokasi mudah dikenal pengunjung yang datang dari dalam 

kota maupun luar kota dengan pencapaian lokasi yang mudah. 

c. Lingkungan 

Lokasi relatif tenang, jauh dari keramaian, sesuai untuk 

usaha penyembuhan dari ketergantungan, dimana pasien 

cenderung agresif dan tegang. Selain itu, lokasi sedikit jauh dari 

pemukiman, karena kebanyakan pasien yang melakukan 

rehabilitasi ingin agar keberadaannya tidak diketahui banyak 

orang. Lokasi sebaiknya terletak di daerah yang berudara sejuk 

dan lebih dekat dengan alam dan bebas dari polusi, sehingga 

membantu proses penyembuhan. 

d. Sarana dan Prasarana Pendukung 

Pada lokasi terdapat fasilitas infrastruktur seperti listrik, 

air bersih, saluran kota, sarana telekomunikasi, serta jaringan jalan 

yang baik. 
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4.1.3 Penetapan Lokasi 

Kabupaten Langkat terletak di Sumatera Utara. Kabupaten ini 

memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan serta sumber 

daya alam yang sangat potensial. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Langkat, ditetapkan Sub-Wilayah Pembangunan 

(SWP) yang terbagi menjadi tiga bagian: 

Tabel 3. 1 Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Langkat 

SWP Cakupan Kecamatan 
Fokus 

Pengembangan 
Peruntukan Lahan 

I 
Bahorok, Sei Bingel, Salapian, 

Kuala, Binjai, dan Selesai 

Pariwisata dan 

pengembangan 

industri 

Pariwisata, pertanian 

tanaman pangan, 

perkebunan, industri, 

pendidikan, dan kesehatan 

II 

Stabat, Padang Tualang, Hinai, 

Tanjug Pura, Secanggang, 

Wampu, Sawit Seberang, dan 

Batang Serangan 

Ekonomi 

Perkebunan, perikanan 

tambak, dan tanaman 

pangan 

III 

Pangkalan Susu, Gebang, 

Babatan, Besitang, Brandan 

Barat, dan Sei Lepan 

Pertanian 
Pertanian tanaman pangan, 

perikanan, dan perkebunan 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 3 Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Langkat 
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(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Berdasarkan pembagian wilayah pengembangan 

pembangunan Kabupaten Langkat, maka SWP yang cocok untuk 

lokasi pembangunan sarana kesehatan adalah di SWP I. 

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat 

Kecamatan Luas Lahan (Ha) Jumlah Penduduk (jiwa) 

Bohorok 955.10 34.982 

Sei Bingel 338.45 44.233 

Salapian 469.90 50.008 

Kuala 194.76 42.220 

Binjai 49.55 39.830 

Selesai 152.08 57.465 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Dari analisa kepadatan penduduk pada pada SWP I, 

Kecamatan Bohorok memiliki kepadatan terendah  sehingga cocok 

dengan kriteria lokasi proyek yaitu di kawasan yang tenang. Dari 

analisa pada SWP di atas, maka diambil 3 alternatif lokasi di 

Kecamatan Bohorok, yaitu: 

1. Lokasi A 

 

Gambar 3. 4 Lokasi A 

(Sumber: https://www.google.co.id/maps) 

a. Lokasi A berada di Jalan Bukit Lawang, Pekan Bohorok, 

Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 

b. Luas lahan  : ± 5.9 Ha 

c. Kondisi eksisting : tanah kosong 

https://www.google.co.id/maps
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d. KDB   : 60% 

e. Batasan Wilayah : 

 Sebelah utara  : ruko 

 Sebelah timur  : tanah kosong (milik PTPN 2) 

 Sebelah selatan  : rumah, tanah kosong 

 Sebelah barat  : sungai 

2. Lokasi B 

 

Gambar 3. 5 Lokasi B 

(Sumber: https://www.google.co.id/maps) 

a. Lokasi B berada di Jalan Ujung Bandar, Bahorok, Kabupaten 

Langkat, Sumatera Utara 

b. Luas lahan  : ± 4.97 Ha 

c. Kondisi eksisting : pemukiman 

d. KDB   : 60% 

e. Batasan wilayah : 

 Sebelah utara  : perumahan, tanah kosong 

 Sebelah timur  : perumahan 

 Sebelah selatan  : perumahan 

 Sebelah barat  : tanah kosong 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.id/maps


99 
 

 
Dhia Rafiqah Isnaini, 2019 
PUSAT REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA WANITA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

3. Lokasi C 

 

Gambar 3. 6 Lokasi C 

(Sumber: https://www.google.co.id/maps) 

a. Lokasi C berada di Jalan Taman Gunung Lauser, Bahorok, 

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 

b. Luas  lahan  : ± 6.22 Ha 

c. Kondisi eksisting : tanah kosong 

d. KDB   : 60% 

e. Batasan wilayah : 

 Sebelah utara  : tanah kosong 

 Sebelah timur  : tanah kosong 

 Sebelah selatan  : tanah kosong 

 Sebelah barat  : tanah kosong 

Tabel 3. 3 Karakteristik Lokasi 

Karakteristik 

Lokasi 

Lokasi 

Lokasi A Lokasi B Lokasi C 

Luas Lahan ±5.9 Ha ±4.97 Ha ±6.22 Ha 

Tingkatan Jalan    

Pencapaian ke 

Lokasi 

Mudah karena dapat 

diakses oleh 

kendaraan bermotor 

dan angkutan umum 

Mudah karena dapat 

diakses oleh kendaraan 

bermotor dan angkutan 

umum 

Cukup mudah 

karena dapat 

diakses oleh 

kendaraan bermotor 

Jangkauan Terhadap 

Struktur Kota 

Cukup jauh dari pusat 

kota 

Cukup jauh dari pusat 

kota 

Cukup jauh dari 

pusat kota 

https://www.google.co.id/maps
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RUTRK 

(Pengembangan 

Sarana Kesehatan) 

Sesuai Sesuai Sesuai 

Fungsi Eksisting Tanah Kosong Perumahan Tanah Kosong 

Kontur Relatif Datar Datar Kontur 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Tabel 3. 4 Penilaian Lokasi 

Faktor yang mempengaruhi 

pemilihan lokasi 

Lokasi A Lokasi B Lokasi C 

SB B C K J SB B C K J SB B C K J 

1. Faktor Sosial 

 Tapak/lingkungan cocok 

dan mendukung fungsi 

kegiatan 

 Jauh dari pusat kota 

 Keamanan dari 

penyelundupan narkoba 

● 

 

 

 

 

 

 

 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor Kenyamanan 

 Suasana lingkungan asri 

 Tingkat kebisingan rendah 

 Tingkat polusi rendah 

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Faktor Aksesibilitas 

 Mudah dalam hal 

pencapaian 

 Tingkat kemacetan 

rendah 

 

 

 

● 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Faktor Penunjang 

 Dekat dengan rumah 

sakit 

 Tersedia jaringan servis: 

listrik, air, telepon 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

TOTAL PENILAIAN 44 40 39 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Berdasarkan penilaian kriteria pemilihan lokasi, maka dari 

ketiga alternatif lokasi yang paling berpotensi untuk dijadikan lokasi 

pembangunan “Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba” ini 

adalah lokasi A yaitu di Jalan Bukit Lawang, Pekan Bohorok, 

Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 
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4.1.4 Peraturan Bangunan/Kawasan Setempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: https://petatematikindo.wordpress.com/2016/04/19/administrasi-kabupaten-langkat) 

Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi seluas 626, 329 

Ha, yang terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 

902.986 jiwa. 

A. Luas Lahan : 58.972 m2 

B. KDB  : 60% 

= 60% x 58.972 = 35.383,2 m2 

C. KLB  : 2,0 

= 2,0 x 58.972 = 117.944 

D. KDH  : 30% 

= 30% x 58.972 = 17.691,6 m2 

Gambar 3. 7 Peta Kabupaten Langkat 
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4.1.5 Tanggapan Lokasi 

Lokasi perancangan berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 

tepatnya di Jalan Bukit Lawang, Kelurahan Pekan Bohorok, 

Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

A. Analisis ukuran dan tata wilayah 

Lahan yang digunakan dalam perancangan Pusat 

Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba Wanita sudah sesuai 

dengan rencana tata ruang tata wilayah Kabupaten Langkat dan 

kondisinya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membangun 

kawasan pusat rehabilitasi narkoba. 

JALAN BUKIT LAWANG 
Kelurahan Pekan Bohorok, 

Kecamatan Bohorok, Kabupaten 

Langkat, Sumatera Utara 

Gambar 3. 8 Lokasi Lahan 

Gambar 3. 9 Lokasi Lahan 
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 Luas lahan : 5.9 Ha (ukuran lahan terlampir) 

 KDB  : 60% 

 GSB  : 

a. Jalan Bukit Lawang (1): 3.5 meter 

b. Jalan Bukit Lawang (2): 3 meter 

c. Jalan Bukit Lawang (3): 3 meter 

 Batas lahan : 

a. Utara  : ruko 

b. Timur : tanah kosong 

c. Selatan : rumah & tanah kosong 

d. Barat  : sungai 

 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

Pada bagian lahan yang menjadi sempadan jalan dimanfaatkan 

untuk menjadi pedestrian dan taman agar bangunan tetap bersifat 

39.000 

7.000 

33.000 

9.000 

17.000 

3.5 M 

3 M 

3 M 

Gambar 3. 10 Ukuran dan Sempadan Lahan 
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privat, tidak mudah diakses oleh masyarakat sekitar, dan tidak 

menimbulkan citra negatif pada kawasan. 

 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

 

Gambar 3. 11 Tata Guna Lahan 

Kondisi 

 site berada pada lahan kosong dan bukan lahan milik pemerintah 

 sebagian besar tata guna lahan di sekitar site merupakan lahan kosong 

 perumahan/pemukiman yang ada di sekitar lahan tidak begitu padat, 

sehingga pada sekitar lahan banyak ditemukan lahan hijau 

Usulan 

Proyek pusat rehabilitasi penyalahguna narkoba wanita ini cocok untuk dibangun di site ini 

karena kondisi site yang tenang (jauh dari pemukiman/perumahan), sejuk, dekat dengan alam 

(merupakan poin penting pada penerapan arsitektur terapeutik/healing environment), sesuai 

dengan kriteria wilayah pembangunan, dan memiliki akses ke RS yang dijadikan rujukan. 

Potensi 

Dengan adanya proyek ini yang disertai dengan pemilihan lahan yang memadai diharapkan 

dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien, yang berpengaruh pada 

meningkatnya keberhasilan proses rehabilitasi, sehingga dapat menurunkan angka korban 

penyalahguna narkoba wanita. 
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B. Analisis keistimewaan fisik alami 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

C. Analisis aksesibilitas dan sirkulasi 

Pencapaian ke lahan dapat diakses menggunakan 

transportasi darat, baik berupa kendaraan umum (angkutan umum, 

bus, atau ojek) dan kendaraan pribadi. 

Gambar 3. 12 Keistimewaan Fisik Alami 

Kondisi 

 Pada bagian utara site terdapat eksisting danau retensi 

 Kondisi kontur lahan relatif datar dan drainase mengarah ke arah danau 

pada bagian utara lahan. 

Usulan 

Keberadaan danau pada lahan sangat bermanfaat, dapat dijadikan untuk area bersantai bagi 

keluarga dan pengunjung agar tidak tercipta citra negatif dari bangunan bangunan rehabilitasi 

narkoba. Selain itu, dapat juga dijadikan elemen rehabilitasi bagi pasien, dan dapat membuat 

pasien menjadi lebih rileks. 

Potensi 

Mempertimbangkan kondisi danau, kenyamanan, serta kenyamanan pasien dan pengunjung. 

Danau dapat dijadikan untuk tempat bersantai bagi para keluarga dan pengunjung. 
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(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Pencapaian menuju site dapat diakses melalui dua jalan, 

yaitu Jalan Orang Utan dan Jalan Bukit Lawang kemudian masuk 

ke sub-jalan Bukit Lawang untuk dapat mencapai site. Lokasi 

lahan berada cukup dekat dengan akses-akses fasilitas umum dan 

fasilitas penunjang yang. Sirkulasi kendaraan pada lahan hanya 

memiliki 2 akses utama untuk dapat mencapai lahan dengan lebar 

jalan masing-masing ±9 meter. Jalan di sekitar lahan hanya 

dilewati oleh masyarakat sekitar, tidak dilewati langsung oleh 

kendaraan umum. 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

A 

B 

Gambar 3. 13 Aksesibilitas 

Gambar 3. 14 Sirkulasi 
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Akses kendaraan yang diminimalisir pada kawasan pusat 

rehabilitasi membuat akses untuk kendaraan hanya terdapat 3 

akses (umum, ambulance, dan servis). Kondisi jalan untuk menuju 

masuk ke entrance lahan direncanakan dibuat pelebaran jalan ±4 

meter (sehingga total 9 meter) agar dapat diakses juga oleh bis 

ataupun mobil besar sejenisnya. Namun, di dalam kawasan, 

sirkulasi kendaraan mobil hanya dapat mengakses beberapa 

bangunan saja (bagian utara lahan). Hal tersebut dikarenakan 

pengunjung tidak dapat mengakses keseluruhan kawasan pusat 

rehabilitasi, serta untuk menjaga ketenangan kawasan yang 

berpengaruh pada proses rehabilitasi. 

 

 

 

 

 

 

Jalan Bukit Lawang-Jalan Orang Utan 

 Lebar jalan ± 9 meter 

 Jalan 2 arah 

 Jalan aspal 

 Merupakan jalan lingkungan 

 Dilewati oleh mobil, motor, sepeda, truk, 
bentor (becak motor), delman, angkutan 
umum 

Jalan Bukit Lawang 

 Lebar jalan ± 4 meter 

 Jalan 2 arah 

 Jalan bebatuan 

 Merupakan jalan sub-lingkungan 

 Dilewati oleh mobil, motor, sepeda, dan 
gerobak 

Jalan Bukit Lawang 

 Lebar jalan ± 4 meter 

 Jalan 2 arah 

 Jalan bebatuan 

 Merupakan jalan sub-lingkungan 

 Dilewati oleh mobil, motor, sepeda, 
gerobak 

Jalan Bukit Lawang 

 Lebar jalan ± 5 meter 

 Jalan 2 arah 

 Jalan bebatuan 

 Merupakan jalan sub-lingkungan 

 Dilewati oleh mobil, motor, sepeda, dan 
gerobak 
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(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

D. Analisis pancaindera 

 

 

 

 

 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Gambar 3. 15 Titik Kemacetan 

A B C D E F 

Gambar 3. 16 View 
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View ke luar tapak sebagian besar merupakan lahan 

kosong, dan tidak bersinggungan langsung dengan pemukiman 

penduduk. Pada bagian barat lahan terdapat sungai. 

 

Kawasan pusat rehabilitasi narkoba yang dapat saja 

menimbulkan citra negatif bagi masyarakat sekitar menjadikan 

kawasan tidak terlalu dibuat terbuka. Namun pada bagian utara 

kawasan dibuat cukup terbuka karena adanya sungai dan danau. 

Hal tersebut dapat dimaksimalkan untuk area publik agar 

pengunjung tidak merasa tertekan saat memasuki kawasan, bagian 

kawasan tersebut juga dapat diakses oleh pasien dalam waktu dan 

kondisi tertentu. 

 

View D 

View bangunan pada sisi ini 
dibuat terbuka untuk merespon 
lingkungan dan membuat kesan 
bersatu dengan alam atau 
lingkungan pada kawasan 

 

View E 

View bangunan pada sisi ini 
perlu dimaksimalkan agar tidak 
menciptakan citra negatif 
(menakutkan) bagi warga 
sekitar maupun pasien dan 
pengunjung 

View F 

View bangunan tidak perlu 
terlalu maksimal karena pada 
sisi ini berbatasan dengan lahan 
kosong. 

 

Kondisi 

 Pada daerah sekitar tapak masih banyak terdapat lahan hijau, sehingga 

view dari tapak ke luar masih sangat asri 

 Di sebelah utara terdapat sungai yang memiliki potensi view yang sangat 

bagus 

Potensi 

 View yang baik dapat meningkatkan kondisi psikis dan mental pasien 

 Dengan adanya pusat rehabilitasi di kawasan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan 

intensitas aktivitas warga, khususnya bagi pengguna fasilitas kesehatan 

Usulan 

Bagian detoksifikasi, isolasi, dan asrama diletakkan pada bagian yang tidak berbatasan 

dengan jalan dan menghadap ke sungai, yang dapat memberi ketenangan 
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(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Kondisi lahan yang merupakan lahan kosong membuat 

lahan menjadi dikelilingi oleh banyak pohon yang dimensinya 

besar dan juga semak-semak. 

Gambar 3. 17 Vegetasi 

A B C D E 

Usulan 

View keluar terutama pada bagian asrama atau bagian privat pasien dibuat terbuka dan dimaksimalkan 

ke arah lahan hijau dan sungai. 

Kondisi 

 Pada bagian selatan dan barat sekitar site terdapat pepohonan yang lebat, sehingga kawasan site 

menjadi teduh 

 Bagian dalam site terdapat pepohonan yang lebat, sehingga kondisi site terasa teduh 

Potensi 

Pada bagian site akan ditambah vegetasi, terutama pada bagian asrama sehingga vegetasi dapat menjadi 

faktor peneduh 
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(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

E. Analisis iklim 

Site berada pada kawasan beriklim tropis yang memiliki 

dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada kondisi 

normal, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan 

April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai 

bulan Agustus. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, 

sedangkan pada bulan-bulan lainnya curah hujan relatif rendah. 

Rata rata curah hujan tertinggi tercatat sebanyak 2.137 mm. Suhu 

udara tertinggi sebesar 31oC dan terendah sebesar 21oC. Meskipun 

Gambar 3. 18 Kebisingan 

Kondisi 

 Sumber kebisingan pada site hampir tidak ada, hal ini dikarenakan lokasi site 

yang tersembunyi & dibatasi oleh lahan kosong 

 Jalan yang bersisian dengan site sangat jarang dilalui oleh kendaraan berrmotor, 

dikarenakan jalan tersebut bukanlah jalan utama 

 Sumber kebisingan yang ada hanya berasal dari jalan utama yang pastinya cukup 

jauh dengan site, serta suara aliran sungai pada bagian barat site 

Potensi 

Suara sungai tidak menjadi masalah dan dapat menjadi potensi karena suara-suara alam dapat memberi 

kenyamanan dan ketenangan bagi pasien 
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suhu udara tertinggi hanya mencapai 31oC, namun suhu udara 

pada site terasa seperti 36oC karena kurangnya vegetasi pada lahan 

maupun sekitar lahan. 

Kondisi tapak yang berada di pinggir jalan dengan 

ketinggian bangunan sekitar yang rata-rata hanya 1 hingga 2 

lantai, menyebabkan tapak terkena sinar matahari langsung dari 

barat dan timur. Untuk perlindungan bangunan terhadap sinar 

matahari langsung adalah: 

 Fasad terbuka menghadap ke selatan atau utara, agar 

mengurangi radiasi langsung dari cahaya matahari 

 Diperlukan pelindung untuk semua lubang bangunan terhadap 

cahaya langsung dan tidak langsung 

Meskipun pencahayaan alami bermanfaat bagi unsur terapi 

pasien, namun radiasi yang terlalu tinggi pun tidak baik bagi 

kesehatan pasien. Alternatif lain untuk mengurangi cahaya yang 

mengenai bangunan dan ruang-ruang di dalamnya adalah dengan 

memberikan penghalang baik berupa vegetasi maupun shading 

device pada muka bangunan yang berhadapan langsung dengan 

matahari. Juga dengan penerapan bentukan atap bukan datar yang 

memungkinkan untuk memberikan kenyamanan dalam ruang. 

Angin pada bulan April-September berhembus dari barat 

laut ke tenggara (musim panas), sedangkan pada bulan Oktober-

Maret berhembus dari tenggara ke barat laut (musim 

hujan).Diperlukan upaya penanggulangan angin agar angin tidak 

masuk secara drastis ke bangunan, salah satu upayanya adalah 

dengan memecah angin ke luar dan sebagian ke dalam lokasi. Hal 

ini dilakukan karena angin merupakan bagian penting dalam 

penyelesaian arsitektur secara alami untuk masalah pendinginan 

ruang. 


