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PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN JUDUL

Judul Tugas Akhir ini adalah •:

PANTI PENYANTUNAN ANAK TERLANTAR MUHAMMADIYAH

DI YOGYAKARTA

I) iif an a pengertiannya di telueur i dari arti tiap kata

nemhen tuknya .

FrtNTJ •

'pp'Pt tempa t/wadah yanq mempuny a. j. unqkapan phi^ll;

i.'ii lull penampungan dengan jangka l:er(;enl;u un b.j.k 100

2<7o firanq . * '

FF-NYnNTUNAN :

(:••'.'•••> I-<< r.-inrikaian usaha befs:nr,iIM i.ii i l:.t >!-. m'-mpnr l;.a h->n kan ,

mnniii I .i.hl'.an dan meninqka tkan kom-wnpuan, ke hpamp i. I. an

v.rMo...'l 'H.HI9 1 munqkin sehingqa dapa I !;r>rjun I. n-T piui-i I,

' •• I'i,,,. fwi^iaJ/Kantor Hl.lay.>l> (v>pa>' ' ""» •'i P<i-m ,,, (ronin^j.
"-•-'' 'h. I Ik . T. Jatenq. " p,-., |r»,„.,,, |-,-,, j ,, I'myenqgaraan
f"•'•nli. Asuhan Jawa lengali. Pemar ani i II,ae I . 1.9 ,'? .



2)

3)

4)

masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya.2) JDimana

usaha berencana tersebut merupakan kegiatan

pendidikan-pengasuhan sebagai pengganti keluarqa

(member! penampungan dan pendidlkan-penqasuhan), yanq

terwujud da lam bentuk pel ayanan :

- ut.ama penclidikan-pengasuhan .

- ft e n u n j a n g a d m in is hra s i .

ANAK TERLANTAR :

Adalah anal (phisik normal) umur 0 - 21 tahun yanq

kehilanqan cinta kasih orang tuanya karena menirlggal

(yatim-piatu) atau salah satunya. Atau anak-anak yanq

karena suatu hal (perceraian, ditinggal pergi, tidak

diakui, ditinggal kawin lagi, broken home), sehingga

keliilangan cinta kasih dari orang tuanya.3)

MUHAMMADIYAH :

Por?prikatan yang bernama MUHAMMADIYAH, adalah Gerakan

[9h,,n dan Dakwah Amar Ha'ruf Nahi Munkar, beraqidah

La lam dan bersumbar pada Al Our'an dan lladist4^

. I..'i- . Soeharso.RC.Solo. 195.1.

Pembanqunan Penderita Cat:a I: di neqeri Inqqris

. •>!>'; ~ Ki.nderdorf - Bemarauq l.'V/v.

- "I APORAN PIMPIMAN PUSA1 IIIJI IA! IIIAh I YAH" penorle 19R5
I ''?9n. """



YOGYAKARYA :

kasus daerah yang diambil sebagai study.

Berdasar uraian tersebut diatas, maka pengertian dari

Fanti penyantunan anak terlantar muhammadiyah di

Yagyakarta

adalah :

Suatu tempat/wadah yang mempunyai unqkapan

phisik untuk. penampungan dalam janqka waktu tertentu

untuk 100 — 200 orang dengan suatu rangkaian usaha

be r e n c a n a u n tu k m e (it pe r ta han k a n , m e m u 1i h k a n dan

iii';:• 11 i riq k a. tk an kemampuan , k 6? t r am p i. Ian semaks ima 1 munq k in

baqi anak-anak (phisik nonnal ) umur 0 -- 21 tahun yanq

te r 1ar11a r a ta u d i te 1a n t a. r ka n o le h o ra n g tu an y a ,

seliingga mereka dapat terjun ke-tengait masyarakat yang

se<=uai dengan kemampuaanya, dengan agama Islam yang

beramal ma'ruf nahi munkar sebagai landasan

I k'i manar inya . Dimana usaha berencana tersebut merupakan

kegiatan pendidikan pengasuhan sebagai pengqanti

I; -luarqa (meniberi penampungan dan pendidikan-

t'onrjasi-ihan) , yang terwujut dalam benl.uk pelayanan

(.i Iama porul idi kan-pengasuhan flan po .1. ayanan penuipjanq

"' Iim i.rt is tras i dan wadah yanq ifien.ip^l'^n unql apan phi'-"-ik

I,.-, r-ebut mempunyai ben Iuk arsitektur yanq c.lapat

montban tu program pengasuhan baqi anal. terl an tar di

Y i'(jyakarta.



B. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Dari jumlah penduduk Indonesia terdapat 407.-nya

dalam kondisi miskin dan 1/60 dari jumlah penduduk

miskin tersebut dalam keadaan terlantar dengan

kondisi normal.5*

2. Pasal 27 ayat 2. UUD 45 : TiaP warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan y.ang layak baqi

kemanusiaan.6*

Pasal. 34 UUD 45 : Fakir miskin dan anak terlantar

dipe1ihara o1eh negara.^'

3. Tap. HPR No.II/MPR/1983 tentang GDI IN : Pemeliharaan

dan penyantunan sosial bagi orang lanjut usia yanq

tidak mampu, fakir miskin, anak terlantar, yatim-

piatu dan penyantunan sosial bagi orang tersesat

dilaksanakan bekerjasama dengan masyarakat dan

lembaga-lembaga sosial.8) Dan sesuai dengan

kemampuan yang ads, panti-panti sosial ditingka tkan

»"ttu dan jumlahnya sohinqga ilapat memberikan

f'f?nainpungan dan pslayanan yang memadahi baqi yang

n.embutuhkan-nya. Dan 1-erdasar ,.lari. pengamatan dan

panti-panti yang ada di Yogyaka, i:a ponampilan d^n

Iesan bangunan belum -open, ihnyan memberikan kosan

J) • I'inas Sosial Daerah IsUm-,,,, Yogyaka,-ta.1'79.

6) . I. i. tab UUD 1945. Hal .6.

7) - Ibid. Hal .E).

8) lap. MPR No.II/MPR/1983.



terbuka, manusiawi, alami dan dinamis yang sesuai

dengan karakter dari penghuni panti. Gelain dari

hal diatas adalah masih kurangnya penyediaan ruang-

ruang yang berkaitan dengan ketrampilan bagi

seorang anak asuh, sehingga eksistensi dari panti

penyantunan anak terlantar belum mampu membuat

seorang anak asuh untuk hidup mandiri.

C. PERMASALAHAN

- Dagaimana menampilkan bentuk arsitektur dari Panti

Penyantunan Anak Terlantar yang mampu memberikan

kesan terbuka. manusiawi. alami dan dinamis.

- Bagaimana mewu.judkan gubahan massa bangunan Panti

Penyantunan Anak Terlantar yang mampu mendukung

program pengasuhan.

D. TUJUAN DAN SABARAN

- TUJUAN

Mengembangkan konsepsi dasar perencanaan dan

perancangan sebagai wadah aktifitas pengasuhan anak

terlantar di Yogyakarta.

- SASARAN

Menyusun konsepsi dasar perencanaan dan perancangan

bentuk arsitektur Panti Penyantunan Anak terlantar

Muhammadiyah di Yogyakarta yanq dapat membantu

program pengasuhan -> »» -i -.n •



E. LINGKUP FEMBAHASAN
dengan tujuan yang

dibatasi P^da

iralj sedang disiplin lain
dan dibahas

1. „ Sesuai.

pembahasan

arsitektu

sebagai penunjang

mendalam.

2. Panti penyantunan anak
.- nnndifi'kan dan pemongandung unsu. pendU

-, „ta. anak yang ditampung par
-r _ 21 tahun dengan kondisi an

6

,endak dicapai maka

masalah-masalah

dapat diamb.il

secara tidak

terlantar yanq dimaksud

jnqasuhan.

3anti penyantunan

oi hahun denqan kuuuA--~ -••*•-
adalah berusia

cnhat-

,-1 . fhrialisa pe

Kegiatan pokok V

tetapi dengan memberikan

dan pengasuhan

f,. Dalam pembahasa

, Wlv-,r di Kotamadya YogyakPi ta.
l'.ei lan car u •*•

v• i- i di tpkankan padarmasalahan utama txdak d-Lc
.,.,.,, panti penyantunan

,'ang ad a P

•a,-rtpil*n, pendidikan

m ditentukan pada lingkup
\nak-anak

F. METODE FEMBAHASAN
„..,, 0 y,n, di^an a,.M, -^

»" ""' b"rU" ' ,, ...,„„ „,,„,,.
. • nn-=alrth-m-^.>l-Ali /r'nq.. nrnnidentil^ir ma ..a

,„„,«„ tort^-PP" — -•ll-"'tUrnl
. „„.;..-. — - -"'i,,,MiM yanq ,n

d v lakukan .

ni 11ungan <"la

anal, is vs.

bantu. ,. , mn dapat memri berbaqai t-o. i v>n i

\



Iloncari penyelesa.ian sintesis atas permasa.lahan yanq

dianal.isa, yang didukung oleh teori dan logika

sederhana sebagai dasar dan to 1oI••'. ukur .

G. SIBTEMATIKA FEMBAHASAN

I, tahap I : Mengemukakan la tar belakang per-

masalahan, tujuan dan sasaran yang

hend a k d ic a pai.

7::. tahap II : Mengemukakan ten tang masalah anak

terlantar, si stem pendidikan clan

pengasuhan anak. terlantar" dan perlu-

nya par11 i penyan tunan anak terlantar.

3 . tahap III : Me11 gemukakar1 1en tang ben tu k

pen y an t un a r1 d an 1em I?a q a pen y a n I".u n a n

anak tear I. an tar di Yogyakarta.

-'I.. tahap IV ; MenqanaLisa dasar bentuk ars i t"k tur

dar i par 11 i pe 11 ya 111ui 1an ar 1ak. ter Ian I;ar

yang dapa t n1(:;• mban 1 u program

pengasuhan.

tahap V : HonyimpuIkan pombahpp-p-tn p^rmasaIahan

d i a t a s .

tahap VI : Pendoka tan knn'-ep da~ar perencanaan

d a n p e r a 11 p a n g .->, n panti p e n y. •> n 1,1.111 a 11

ana k t e r I. a ui. a 1' d i Yc)g yak a r' t. a .

taliap Vtl : Menyusun konsep da-ir f>oi-encanaafi dan

pci anr anuan ( i ": ' I panti pony an t.i 'i inrt

a 11 a I; t e i" I a n t a r d i ~r oq y a I..a r t a .


