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ABSTRAK
Dewasa ini, era globalisasi yang terjadi membuat pola kehidupan pada keluarga modern masa kini
berbeda dengan zaman dulu. Pendidikan anak usia dini di Indonesia mulai menjadi salah satu
aspek penting bagi anak yang semakin disadari oleh sebagian besar orang tua. Keberadaan day
care dan pre-school sangat dibutuhkan guna membantu para orang tua yang bekerja dalam
mengasuh, menjaga, dan memberikan pendidikan saat ini. Pontianak Day Care and Pre-School
berfokus pada fungsi pengasuhan dan pendidikan. Prinsip bermain sambil belajar diangkat
sebagai tema karena cara belajar anak yang paling efektif adalah dengan bermain. Secara alamiah,
bermain dapat memotivasi anak untuk mengetahui segala sesuatu lebih mendalam dan secara
spontan mengembangkan kemampuan berbahasanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas
suasana ruang yang memadai dan sesuai kebutuhan bagi perkembangan anak-anak. Konsep
bermain sambil belajar ini diterapkan melalui pengembangan ide dalam semua aspek. Bangunan
ini didirikan dengan pembagian dua massa yang berbentuk awal lingkaran. Bentuk lingkaran
dipilih karena bersifat dinamis dan terpusat. Selain itu, bentuk lingkaran juga dimaksudkan untuk
meminimalisir sudut tajam sehingga aman bagi aktivitas anak yang cenderung aktif. Pontianak
Day Care and Pre-School diharapkan dapat mewadahi seluruh kegiatan anak dalam mendapatkan
pendidikan dan pengasuhan secara menyenangkan, aman, dan nyaman.
Kata kunci: Penitipan Anak, Pra Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini

ABSTRACT
In today’s society, the era of globalization makes the pattern of modern family life different from
the past. Early childhood education in Indonesia began to become one of the most important
aspects for children that is increasingly being recognized by most parents. The existence of day
care and pre-school is needed to help working parents in nurturing, caring, and educating their
children. Pontianak Day Care and Pre-School focuses on day care and education functions. The
principle of learning through play is adopted as a theme because the most effective way of
learning for children is through play. Naturally, playing can motivate children to discover things
more deeply and spontaneously develop their language skills. Therefore, we need an adequate
atmospehere quality of the space and according to the needs of children’s development. The
concept is applied by developing ideas in all aspects. The building is divided into two masses with
initial circular shape. The circular shape was chosen because it is dynamic and centered. In
addition, the shape is also intended to minimize sharp angles so it is safe for children’s activities
that tend to be active. Pontianak Day Care and Pre-School is expected to accommodate all
children’s activities in getting a fun, safe, and comfortable education and care.
Keywords: Day care, Pre-school, Early childhood education

1. Pendahuluan
Dewasa ini, era globalisasi yang terjadi membuat pola kehidupan pada keluarga modern masa
kini berbeda dengan zaman dulu. Kondisi pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi dan sangat
konsumtif sering kali mengharuskan kedua orang tua bekerja di luar rumah dengan mobilitas yang
tinggi. Hal tersebut turut berpengaruh dalam pola didik anak dalam keluarga dengan berkurangnya
frekuensi bertemu antara anak dengan orang tua, terutama sang ibu. Banyak dari wanita yang sudah
memiliki anak berprofesi sebagai wanita karir sehingga pilihan yang banyak dilakukan oleh orang tua
adalah mengunakan jasa pembantu rumah tangga, baby sitter, atau kerabat keluarga sebagai
pengganti dari eksistensi orang tua yang harus bekerja sepanjang hari.
Namun, penggunaan jasa pembantu rumah tangga, baby sitter, atau kerabat keluarga belum
tentu membuat anak mendapatkan pendidikan dasar yang seharusnya diajarkan oleh orang tua
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secara tepat. Anak-anak selalu belajar dengan cara meniru, setelah itu mereka akan mengerjakan
hal-hal yang telah dilihat. Situasi seperti ini akan menjadi sangat riskan apabila orang tua
menyerahkan sepenuhnya masa kecil anak pada pihak yang tidak tepat. Oleh karena itu, alternatif
lain yang sering diambil orang tua adalah menitipkan anak di pusat penitipan anak (day care) dan pra
sekolah (pre-school).
Kemampuan dasar anak perlu dikembangkan dan kebutuhan anak akan belajar direalisasikan
melalui kegiatan bermain, sehingga kegiatan bermain adalah media penyalur kebutuhan akan rasa
ingin tahunya yang besar untuk belajar baik secara sensorik, motorik, sosial dan intelektual.
Pemerintah menganjurkan pendidikan dari sejak lahir hingga SMA seperti yang terdapat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 14 bahwa pendidikan
pra sekolah pada usia dini merupakan suatu kebutuhan bagi anak-anak dari sejak lahir hingga usia
enam tahun. Pada tahun 2010, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan PAUD
melalui pendekatan “Holistik Integratif”, yaitu PAUD yang tidak hanya menekankan aspek pendidikan
semata, tetapi juga mencakup aspek pelayanan gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan
perlindungan anak (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, 2011). Melalui
pendekatan ini, anak dapat memperoleh pelayanan pendidikan secara utuh, berkualitas dan
berkelanjutan, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya baik tenaga, dana, sarana dan
prasarana yang diperlukan.
Hasil survei dari beberapa taman penitipan anak yang ada di Kota Pontianak menunjukkan
bahwa masih banyak fasilitas dan program yang kurang memadai. Tahap perkembangan anak
berbeda-beda menyesuaikan kelompok usia dan anak memiliki sifat yang cenderung cepat bosan,
sehingga di perancangan ini fasilitas pendidikan yang didesain akan menyesuaikan tahap
perkembangan usia anak. Perencanaan sarana ini mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan
kesehatan.
2. Kajian Literatur
Menurut Sumantri (2005), pentingnya mempelajari perkembangan anak atau peserta didik
dibagi sebagai berikut: 1) Pendidik dan pengasuh akan memperoleh ekspektasi yang nyata tentang
anak dan remaja, 2) Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak dapat membantu pendidik
dan pengasuh untuk merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu seorang anak, 3)
Pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari
perkembangan yang normal, dan 4) Mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami
diri sendiri.
Menurut Piaget (1950), setiap tahapan perkembangan kognitif anak mempunyai karakteristik
yang berbeda yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu tahap sensori motor, tahap pra operasional,
tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap pertama adalah sensori motor (usia
0-2 tahun), pada tahap ini anak belum memasuki usia sekolah. Tahap ke dua adalah pra operasional
(usia 2-7 tahun), pada tahap ini kemampuan skema kognitif anak masih terbatas. Anak cenderung
suka meniru perilaku orang lain, khususnya orang tua dan guru. Selain itu, anak juga mulai mampu
menggunakan kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara
efektif. Tahap ke tiga adalah operasional konkret (usia 7-11 tahun), pada tahap ini anak sudah mulai
memahami aspek-aspek kumulatif materi seperti volume dan jumlah, serta mempunyai kemampuan
memahami cara mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu,
anak sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret.
Tahap ke empat adalah operasional formal (usia 11-15 tahun), pada tahap ini anak sudah menginjak
usia remaja. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini telah memiliki kemampuan
mengkoordinasikan dua ragam kemampuan kognitif baik secara simultan (serentak) maupun
berurutan.
Menurut Patmonodewo (2003), day care adalah salah satu sarana pengasuhan anak dalam
kelompok, biasanya dilakukan pada saat jam kerja. Day care adalah upaya untuk mengasuh anak-anak
yang kurang dapat menerima asuhan orang tua secara lengkap, bukan untuk menggantikan tugas
orang tua dalam mengasuh anak. Tujuan utama dari program taman penitipan anak (day care) adalah
memberikan layanan kepada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena
pekerjaan atau halangan lain. Untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju,
mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka filsafat pendidikan di taman penitipan anak dapat
dirumuskan menjadi tempa, asah, asih, dan asuh.
Menurut GSA Public Buildings Service (2003), setiap taman penitipan anak (day care) memiliki
rentang usia aktual antar kelompok yang berbeda-beda. Pada beberapa taman penitipan anak (day
care), anak-anak dapat dikelompokkan dalam ruang kelas usia campuran. Rentang usianya terbagi
menjadi infants (usia 0-12 bulan), toddlers (usia 12-36 bulan), preschool children (usia 36 bulan dan
lebih tua), dan school age (usia 6 tahun ke atas, terdaftar dalam program setelah sekolah).
Menurut Astrini (2005), untuk menunjang kebutuhan anak-anak pada masa pra sekolah, sekolah
harus memiliki kurikulum yang baik, dimana di dalamnya terdapat metode pengajaran. Kurikulum itu
sendiri bervariasi, ada kurikulum depdiknas, kurikulum internasional, dan gabungan dari keduanya.
Meskipun ada banyak kurikulum, tujuan masing-masing kurikulum adalah untuk meningkatkan aspek
psikomotorik, afektif, dan kognitif anak-anak. Aspek psikomotorik merupakan aktivitas fisik yang
berkaitan dengan proses mental, afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan kognitif
berkaitan dengan kegiatan mental dalam memperoleh, mengolah, mengorganisasi dan menggunakan
pengetahuan. Tujuan dari program pra sekolah (pre-school) adalah sebagai sarana pendidikan nonformal bagi anak usia dini dalam mengembangkan aspek motorik, afektif, dan kognitif anak yang
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dapat mempengaruhi kepribadian serta kemandirian anak usia dini, sehingga kelak dapat dilanjutkan
ke jenjang pendidikan selanjutnya. Program ini mewadahi kegiatan belajar dan bermain anak sesuai
dengan kurikulum kelompok bermain (playgroup) dan taman kanak-kanak (kindergarten). Setelah
mengikuti program tersebut, kegiatan anak dilanjutkan dengan program day care.
Program day care dan pre-school sangat dibutuhkan untuk membantu mengoptimalkan tumbuh
kembang anak terutama pada masa usia emasnya (golden age). Perancangan sebuah day care dan
pre-school dimaksudkan agar anak yang mengikuti day care tetap mendapatkan dan mengikuti
pendidikan dengan kurikulum yang baik. Selain itu, anak yang mengikuti pre-school juga dapat
melanjutkan kegiatan di program day care apabila orang tua terpaksa menitipkan anaknya karena
harus bekerja. Program day care dan pre-school ini diharapkan dapat membuat anak berkembang
dengan lebih optimal karena anak mendapatkan pengasuhan dan bimbingan yang lebih lengkap dan
tepat.
Pontianak Day Care and Pre-School adalah suatu tempat yang menjadi pusat untuk menitipkan
anak agar mendapat pengasuhan dan pendidikan yang tepat ketika orang tua sedang bekerja dan
menyediakan program pra sekolah yang letaknya berada di Kota Pontianak. Untuk menciptakan
keamanan dan kenyamanan pada bangunan, perlu diperhatikan beberapa kriteria khusus dalam
aspek orientasi dan bentuk ruangan, warna, material dan finishing, furnitur dan perlengkapan, parkir,
lansekap, sistem keamanan, sistem alarm kebakaran dan pemadaman kebakaran, jaringan telepon,
jaringan komputer, sistem pendinginan dan ventilasi, jaringan kelistrikan, penerangan atau
pencahayaan, akustika, janitor, sampah dan daur ulang, serta toilet dan wastafel.
3. Lokasi Perancangan
Lokasi site berada di Jalan Parit Haji Husin II, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bagian utara site berbatasan dengan
Gang Tegal Sari, bagian timur berbatasan dengan Jalan Parit Haji Husin II,
serta bagian selatan dan
2
barat berbatasan
dengan
tanah
kosong.
Ukuran
luas
site
adalah
8567
m
dengan
KDB 60% sebesar
5140,2 m2 dan KDH 40% sebesar 3426,8 m2. Ukuran luas site cukup memungkinkan untuk dibangun
bangunan utama dan fasilitas pendukungnya.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 1: Lokasi Pontianak Day Care and Pre-School

Lokasi site terletak dekat dengan kawasan permukiman dan perkantoran sehingga sangat
potensial untuk dibangun menjadi Pontianak Day Care and Pre-School. Hasil survei di lapangan
menunjukkan kebisingan sebesar 66 dB berasal dari arah Jalan Parit Haji Husin II, sedangkan dari arah
Gang Tegal Sari kebisingan menunjukkan angka 59 dB. Sirkulasi angin dominan berasal dari arah
barat, selatan, dan barat laut site. View ke luar site menghadap ke arah pertokoan dan warung di
depan site, sedangkan view ke dalam site menghadap ke arah site yang kosong. Hampir di sepanjang
pinggiran site di sebelah timur laut ditanami dengan pepohonan pisang. Pada bagian tengah site
terdapat satu pohon yang besar dan di sebelahnya terdapat deretan pepohonan pisang. Terdapat
barisan pepohonan di pinggir jalan yang menutupi sebagian lahan dari depan. Jenis tanah pada lahan
adalah tanah gambut dan memiliki kontur yang datar. Kondisi eksisting site dan sekitarnya saat ini
sudah memiliki jaringan listrik dari PLN dan jaringan air bersih dari PDAM.
Volume 8 / Nomor 1 / Maret 2020

Hal 60

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
4. Landasan Konseptual
Konsep perancangan yang akan diterapkan pada bangunan Pontianak Day Care and Pre-School
adalah bermain sambil belajar. Konsep ini bertujuan untuk membimbing anak dengan sikap aktifnya
yang suka bermain sehingga dapat meningkatkan tingkat intelektual dan daya imajinasi anak.
Penerapan konsep bermain sambil belajar dilakukan melalui pengembangan lima ide dasar yaitu dari
segi warna dan tekstur, keamanan, aksesibilitas, dimensi, dan pencahayaan. Warna yang digunakan
adalah perpaduan dari warna-warna netral dan cerah. Ukuran anak tangga, furnitur, dan ketinggian
plafon disesuaikan dengan ukuran tubuh anak. Penggunaan handrail dengan sekat vertikal bertujuan
untuk menjaga keselamatan anak. Material dan tanaman yang digunakan tidak berbahaya atau
beracun bagi anak. Bangunan ini mengutamakan penggunaan pencahayaan alami dengan konsep
ruang yang lebih terbuka tanpa adanya kolom atau partisi di tengah ruang guna mewadahi kegiatan
aktif anak.

1

Kebutuhan Anak
dalam Ruang
Rasa bebas

2

Rasa aman

3

Rasa nyaman
dan hangat

Suasana hangat

4

Rangsang
(merangsang
anak untuk ceria
dan kreatif)

Suasana hangat
& meriah

No

Suasana Ruang
Fleksibel & tidak
terlau padat
Tidak
menakutkan &
menegangkan

Warna
Netral
Pastel
(tidak menyilaukan, sehingga
tidak menyebabkan mata
cepat lelah, sakit kepala, dan
tegang)
Komposisi warna-warna
hangat dengan intensitas
rendah (contoh warna-warna
hangat adalah merah,
kuning, coklat, dan jingga)
 Warna –warna hangat
 Komposisi warna kontras
 Komposisi warna-warna
terang

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 2: Konsep Warna Pontianak Day Care and Pre-School

Berdasarkan gambar di atas, warna yang cocok digunakan pada bangunan adalah perpaduan
dari warna-warna netral dan cerah. Warna juga memiliki peran penting untuk merangsang
perkembangan otak anak. Warna bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dengan anak karena dapat
mempermudah anak dalam menanggapi bahasa dan perasaan. Bangunan ini membutuhkan kualitas
suasana ruang yang memadai dan sesuai kebutuhan bagi perkembangan anak-anak. Selain itu,
penerapan perpaduan tekstur halus dan tekstur kasar baik di dalam maupun luar ruang bermanfaat
untuk perkembangan motorik dan indera peraba anak.
Analisis fungsi dilakukan dengan menelaah fungsi taman penitipan anak (day care) dan pra
sekolah (pre-school) secara umum dan ditarik fungsi utama yang ada di dalamnya, yaitu berfokus
pada fungsi day care (pengasuhan anak) dan pendidikan pre-school. Adapun fungsi-fungsi yang ada
pada Pontianak Day Care and Pre-School terbagi menjadi fungsi day care (pengasuhan anak), fungsi
pendidikan pre-school (pendidikan pra sekolah), fungsi pengelola, fungsi penunjang, dan fungsi
servis. Analisis ini dilakukan dengan menelaah pelaku yang beraktivitas di Pontianak Day Care and
Pre-School. Proses analisis dilakukan dengan metode survei dan studi literatur. Selanjutnya,
ditentukan pelaku-pelaku aktivitas yang secara umum berada di dalam bangunan. Adapun pelakupelaku tersebut dibagi menjadi anak-anak (infant, toddler, playgroup child, dan kindergarten child),
pengelola, pendidik atau pengasuh, staf kesehatan, petugas servis, orang tua atau pengunjung.
Pontianak Day Care and Pre-School memiliki waktu pelayanan pukul 07.00-17.00 dengan sistem half
day dan full day.
Analisis internal merupakan analisis program ruang untuk menentukan kebutuhan dan besaran
ruang. Analisis terhadap perilaku dan aktivitas sangat penting dilakukan untuk menentukan
kebutuhan ruang. Program ruang yang ada pada bangunan Pontianak Day Care and Pre-School
dianalisis mulai dari menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh setiap pelaku di dalam
bangunan, kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul kebutuhan ruang. Adapun
perumusan hasil kebutuhan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1: Program Ruang Perancangan Pontianak Day Care and Pre-School
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama Ruang
R. infant
R. toddler
R. kelas playgroup
R. kelas kindergarten
Lobby
Outdoor playground
R. seni
R. komputer
R. pimpinan
R. kepala pre-school
R. sekretaris
R. tata usaha
R. rapat
R. arsip

No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Ruang
R. guru & pengasuh
R. koor. aktivitas
R. koor. perlengkapan
R. tamu
R. resepsionis
Klinik anak
Perpustakaan
Plaza
Trampoline park
R. serbaguna
Mushola
R. training
R. tunggu
Cafetaria

No
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama Ruang
Area parkir
Ruang panel
Ruang genset
Ruang pompa
Ruang laundry
Ruang janitor
Gudang
Ruang peralatan
Dapur
Toilet
Pos satpam
Ruang ganti

Sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah ruang yang ada pada bangunan Pontianak Day Care and PreSchool adalah 40 ruang. Setelah melakukan analisis terhadap perilaku dan aktivitas, ditentukan
hubungan antar ruang dan organisasi ruang untuk mendapatkan keterkaitan antara satu ruang
dengan ruang lainnya. Selain itu, dilakukan perhitungan luas dan ukuran setiap ruang yang disediakan
agar ruangan memberikan kenyamanan bagi keberlangsungan aktivitas pengguna di dalamnya.
Analisis besaran ruang dilakukan dengan menghitung luas atau ukuran setiap ruang yang didapat
untuk memberikan kenyamanan terhadap keberlangsungan aktivitas pengguna bangunan. Adapun
hasil perhitungan besaran setiap ruang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2: Besaran Ruang Perancangan Pontianak Day Care and Pre-School
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama Ruang
R. infant
R. toddler
R. kelas playgroup
R. kelas kindergarten
Lobby
Outdoor playground
R. seni
R. komputer
R. pimpinan
R. kepala pre-school
R. sekretaris
R. tata usaha
R. rapat
R. arsip

Luas
48,20
63,60
120,10
137,70
18,70
350,00
79,80
79,80
14,30
14,30
3,00
17,80
56,50
2,50

No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Ruang
R. guru & pengasuh
R. koor. aktivitas
R. koor. perlengkapan
R. tamu
R. resepsionis
Klinik anak
Perpustakaan
Plaza
Trampoline park
R. serbaguna
Mushola
R. training
R. tunggu
Cafetaria

Jumlah
Jumlah x sirkulasi 40 % =
Total

Luas
81,60
3,00
3,00
10,80
2,00

48,10
56,00
350,00
79,80
137,30
15,20
60,00

No
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama Ruang
Area parkir
Ruang panel
Ruang genset
Ruang pompa
Ruang laundry
Ruang janitor
Gudang
Ruang peralatan
Dapur
Toilet
Pos satpam
Ruang ganti

Luas
1078,50
4,00
4,00
4,00
5,00
1,00
16,00
16,00
40,00
50,00
4,00
8,00

24,00
158,00
3643,20
3643,20 x 40% =
5100,50

1457,30

Sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Berdasarkan tabel perhitungan besaran ruang tersebut, dapat disimpulkan bahwa total luas
kebutuhan ruang adalah 5100,50 m2 dengan luas kebutuhan ruang daerah terbangun adalah 3322
m2. Hasil total luas tersebut menjadi gambaran awal dalam menentukan dimensi ruang-ruang yang
ada pada bangunan Pontianak Day Care and Pre-School.
Konsep tapak berasal dari hasil kesimpulan analisis tapak yang telah dilakukan. Konsep tapak
meliputi hasil kesimpulan analisis tapak dari segi peletakan dan orientasi, sirkulasi, vegetasi, dan
zonasi. Massa bangunan Pontianak Day Care and Pre-School diletakkan menjorok 15 meter dari Jalan
Parit Haji Husin II dan menjorok 5 meter dari Gang Tegal Sari. Massa bangunan ditempatkan di area
dengan tingkat kebisingan dan polusi paling rendah. Peletakan massa bangunan di dalam site
dipengaruhi oleh arah pergerakan matahari. Orientasi utama bangunan menghadap ke Jalan Parit
Haji Husin II karena dapat dilihat langsung oleh banyak orang, sehingga bangunan dapat menjadi
daya tarik. Massa bangunan menghadap ke arah tenggara yang mendapatkan sinar matahari pagi.
Pada bagian barat, walaupun mendapatkan lebih banyak angin, bukaan bangunan dibuat hanya
secukupnya karena terpapar oleh sinar matahari sore.
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sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 3: Hasil Analisis Peletakan dan Orientasi Pontianak Day Care and Pre-School

Sirkulasi keluar dan masuk kendaraan berada di jalan primer atau jalan utama yaitu Jalan Parit
Haji Husin II yang memiliki jalan lebih lebar. Sirkulasi keluar dan masuk kendaraan servis, pengelola,
dan pengunjung tidak dipisah untuk memperketat sistem keamanan. Area sirkulasi kendaraan servis
diletakkan pada bagian samping bangunan, yaitu di sisi sebelah barat site yang terpapar sinar
matahari sore. Sirkulasi keluar kendaraan dibagi menjadi dua jalur, yaitu dari sisi Jalan Parit Haji
Husin II dan Gang Tegal Sari untuk mempermudah sirkulasi. Area drop off /pick up diletakkan pada
bagian depan bangunan. Jalur pedestrian terletak pada bagian samping dan depan bangunan agar
mempermudah sirkulasi untuk pejalan kaki.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 4: Hasil Analisis Sirkulasi Pontianak Day Care and Pre-School

Sepanjang pinggiran site ditanami dengan pepohonan yang berfungsi sebagai pembatas,
pengarah jalan, penyaring polusi dan kebisingan, serta penambah estetika. Tanaman yang digunakan
pada bangunan dan kawasan merupakan tanaman yang ramah dan tidak berbahaya bagi anak-anak.
Beberapa jenis tanaman yang beracun dan perlu dihindari penggunaannya antara lain dieffenbachia
(daun bahagia), oleander, arrowhead plants, kuping gajah, lidah mertua, dan ranunculus. Selain itu,
penggunaan tanaman yang berbiji juga perlu dihindari karena dikhawatirkan dapat membuat anak
tersedak, seperti tanaman datura metel (kecubung), jarak, rosary pea, dan yang lainnya. Pohon
dengan tungkai menggantung rendah juga lebih baik ditiadakan karena dapat digunakan anak-anak
untuk memanjat ke ketinggian yang tidak aman atau untuk memanjat pagar. Penggunaan tanaman
dengan visual yang menarik lebih dianjurkan guna menambah estetika seperti spider plant, bunga
matahari, fortnight lily dan star jasmine. Selain itu, untuk menyaring dan menghalangi panas
matahari diperlukan tanaman dengan tajuk lebar seperti pohon tanjung.
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sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 5: Hasil Analisis Vegetasi Pontianak Day Care and Pre-School

Area privat yang terletak dekat dengan sirkulasi jalan dan berada pada bagian timur site dapat
diatasi dengan pemberian vegetasi yang rindang untuk mereduksi kebisingan dan polusi udara serta
menghalangi silau dan panas matahari langsung. Area parkir pengunjung dan pengelola diletakkan
pada bagian depan site agar dekat dengan zona semi publik dan semi privat, sedangkan area parkir
servis diletakkan terpisah yaitu pada bagian samping site agar lebih dekat dengan zona servis. Area
penunjang yang bersifat semi privat dapat diletakkan pada bagian belakang site dan di tengah-tengah
massa bangunan agar letaknya dekat dengan fungsi day care dan pendidikan serta fungsi pengelola.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 6: Hasil Analisis Zonasi Pontianak Day Care and Pre-School
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sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 7: Analisis Bentuk Pontianak Day Care and Pre-School

Bangunan Pontianak Day Care and Pre-School memiliki bentuk awal lingkaran. Bentuk lingkaran
dipilih karena bersifat dinamis dan terpusat. Selain itu, bentuk lingkaran juga dimaksudkan untuk
meminimalisir sudut tajam sehingga aman bagi aktivitas anak yang cenderung aktif. Bangunan
dipecah menjadi dua massa untuk memisahkan fungsi massa dan melancarkan aliran udara ke dalam
bangunan. Pada bagian tengah site dibuat outdoor playground dan plaza sebagai penghubung antara
kedua massa bangunan. Bangunan dibuat menyerupai bentuk huruf U agar mempermudah
pengawasan terhadap aktivitas anak.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 8: Konsep Gubahan Bentuk Pontianak Day Care and Pre-School
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Gubahan bentuk Pontianak Day Care and Pre-School menerapkan konsep yang mengarah pada
adaptasi terhadap iklim. Bangunan ini menggunakan atap miring dan pelana sebagai bentuk antisipasi
terhadap curah hujan yang tinggi, sehingga jenis atap ini dapat mengalirkan air hujan dengan lebih
cepat. Selain itu, bentuk adaptasi terhadap iklim lainnya adalah penggunaan secondary skin sebagai
penghalang panas dan silau dari cahaya matahari. Secondary skin pada bangunan Pontianak Day Care
and Pre-School menggunakan beberapa material, di antaranya adalah ACP (Aluminium Composite
Panel) dengan berbagai macam warna dan conwood. Beberapa bagian bangunan juga menggunakan
dinding roster dengan tujuan melancarkan penghawaan alami. Selain menyesuaikan dengan fungsi,
penggunaan material eksterior yang beragam juga bertujuan untuk menambah estetika bangunan.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 9: Konsep Struktur Pontianak Day Care and Pre-School

Struktur merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan. Struktur bangunan
terbagi menjadi dua, yaitu struktur bagian atas (upper structure) dan struktur bagian bawah (sub
structure). Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non
struktur seperti tampak, eksterior, dan detail arsitektural sehingga menjadi satu-kesatuan. Tapak
perencanaan berada di Jalan Parit Haji Husin II yang berjenis tanah gambut memiliki kedalaman
mulai dari 30 meter hingga 40 meter. Jenis pondasi yang cocok digunakan pada tapak adalah pondasi
titik dengan tiang pancang beton mini pile dan pile cap. Sistem struktur bagian atas yang digunakan
adalah rangka dengan pemilihan material beton bertulang. Sistem plat lantai yang digunakan adalah
two way slab atau penulangan dua arah dengan jenis balok dan plat yang menggunakan material
beton bertulang. Rangka atap utama menggunakan baja konvensional karena memiliki bentangan
yang besar dan kokoh. Jenis rangka atap yang digunakan adalah baja WF profil I. Selain itu, beberapa
bagian bangunan juga menggunakan rangka atap baja ringan dan dak beton.
Pada bangunan Pontianak Day Care and Pre-School, pemilihan material bangunan disesuaikan
dengan fungsi dan kebutuhan ruang. Material linoleum digunakan pada ruang-ruang tempat
beraktivitas anak seperti ruang kelas, sedangkan lantai keramik digunakan pada bagian lainnya
seperti koridor, ruang serba guna, ruang pengelola, dan yang lainnya. Lantai keramik relatif murah,
mudah didapatkan, dan tahan lama, tetapi cenderung terlalu licin untuk diletakkan di area aktivitas
anak. Material linoleum merupakan material ramah lingkungan dan tidak mengandung zat berbahaya
bagi anak, sehingga baik untuk digunakan pada area aktivitas anak dengan intensitas yang tinggi.
Selain itu, beberapa ruangan menggunakan karpet sebagai penutup lantai.
Bagian plafon menggunakan dua jenis material, yaitu gypsum board dan calsi board. Material
gypsum board digunakan pada ruang-ruang normal, sedangkan material calsi board digunakan pada
ruang yang lebih lembab seperti toilet dan koridor. Khusus untuk bagian dinding, material penutup
dinding yang digunakan adalah bata ringan dengan jenis finishing bervariasi sesuai kebutuhan.
Macam-macam finishing dinding tersebut antara lain cat, keramik, ACP, dan lain-lain. Pada bagian
atap, material yang digunakan adalah onduline karena mudah dibentuk dan berbentuk lembaran
besar. Atap onduline merupakan jenis atap ramah lingkungan yang tidak mengandung asbes dan
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metal, sehingga korosi dan karat tidak akan terjadi. Material onduline bersifat kuat, lentur, tahan
lama, ringan, memiliki banyak variasi warna, meredam suara, dan praktis.
Sistem utilitas yang diterapkan dalam perancangan bangunan Pontianak Day Care and Pre-School
terbagi menjadi jaringan air bersih, jaringan air kotor, sistem keamanan terhadap kebakaran, jaringan
listrik, sistem tata udara (HVAC), jaringan informasi dan komunikasi, sistem penangkal petir, sistem
keamanan bangunan, dan jaringan persampahan.
Jaringan air bersih yang digunakan untuk didistribusikan pada titik-titik outlet/kran di dalam
bangunan adalah sistem up feed dengan kapasitas kebutuhan ar bersih 6915 liter/hari. Sumber air
bersih yang digunakan berasal dari PDAM. Jaringan pembuangan air kotor dan kotoran padat
memerlukan sistem pembuangan yang disalurkan secepat mungkin ke septic tank. Jaringan
pembuangan air bekas yang mengandung sabun atau lemak harus disalurkan ke bak perangkap lemak
(grease trap) terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke sumur resapan dan berakhir pada saluran riol
kota.
Upaya pencegahan kebakaran pada bangunan dilakukan dengan memasang alarm dan
emergency lighting pada setiap ruang dan koridor dengan jarak tertentu untuk memberikan kode
akan terjadinya kebakaran. Jenis alarm yang digunakan antara lain smoke detector, heat detector,
dan fix temperature. Setelah itu, upaya penanggulangan kebakaran dilakukan dengan memasang
sprinkler pada plafon sebagai langkah awal dalam mengatasi kebakaran. Alat pemadam kebakaran
lainnya yang dapat digunakan adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diletakkan pada ruang
tertentu, yaitu dapur.
Instalasi listrik pada bangunan menggunakan sumber energi listrik yang berasal dari PLN dan
generator set. Total penggunaan daya listrik untuk bangunan Pontianak Day Care and Pre-School
dengan luas 3322 m2 adalah sebesar 199,320 kw.
Konsep tata udara atau penghawaan dibagi menjadi dua yaitu penghawaan alami dan
penghawaan buatan. Penghawaan alami berupa penerapan bukaan, jendela, dan ventilasi udara.
Penghawaan buatan yang ada pada bangunan Pontianak Day Care and Pre-School diterapkan melalui
penggunaan Air Conditioner (AC), kipas angin, dan exhaust fan.
Penerapan sistem audiovisual berupa speaker pada hampir seluruh ruang dan koridor bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Jenis speaker yang digunakan adalah wall speaker yang
diletakkan di dalam ruangan, ceiling speaker pada koridor dan lobby, serta speaker corong pada
bagian outdoor playground dan plaza. Peletakan telepon berada pada area privat seperti pada ruang
pimpinan, ruang sekretaris, ruang tata usaha, ruang koordinator aktivitas, ruang koordinator
perlengkapan, dan ruang kepala pre-school. Selain itu, telepon juga diletakkan pada area semi publik
seperti ruang resepsionis, dan area servis seperti pos satpam.
Jaringan komputer pada Pontianak Day Care and Pre-School menggunakan tipologi star dengan
jaringan internet LAN. Pontianak Day Care and Pre-School menggunakan sistem penangkal petir
Faraday dengan jarak dua penghantar mendatar yang sejajar adalah 15 meter.
Sistem keamanan yang diterapkan untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kejahatan
manusia adalah dengan menempatkan pos satpam dekat dengan gerbang keluar masuk kendaraan
yang disertai dengan monitor CCTV. Sampah dari aktivitas pelaku di dalam bangunan Pontianak Day
Care and Pre-School ditampung pada tempat sampah yang telah diletakkan pada titik-titik tertentu.
Sampah-sampah tersebut kemudian dipisah berdasarkan jenis organik dan anorganik. Sampah
organik diambil dan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik diangkut menuju tempat
pembuangan akhir menggunakan truk kebersihan.
5. Hasil Perancangan
Bangunan Pontianak Day Care and Pre-School terdiri dari dua massa, yaitu massa gedung day
care dan massa gedung pre-school dengan tata ruang luar kawasan yang dirancang dengan bentuk
dinamis. Pembagian massa bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan. Massa bangunan
diletakkan sesuai dengan zona masing-masing. Gedung bangunan day care diletakkan pada area
depan site, sedangkan gedung bangunan pre-school diletakkan pada bagian belakang site. Kedua
bangunan tersebut dihubungkan dengan fasilitas penunjang, yaitu plaza dan outdoor playground.
Plaza diletakkan dekat dengan bangunan day care yang menyediakan program khusus untuk infant
(bayi) dan toddler (balita), sedangkan outdoor playground diletakkan dekat dengan bangunan preschool yang menyediakan program khusus untuk anak-anak playgroup (kelompok bermain) dan
kindergarten (taman kanak-kanak).
Outdoor playground dan plaza menggunakan beberapa jenis material perkerasan, antara lain
rumput, paving block, batu pecah, pasir, karet, dan batu alam. Penggunaan material yang beragam
bertujuan untuk mendapatkan dan memperkenalkan tekstur, sehingga baik bagi perkembangan
motorik dan indera peraba anak. Selain itu, masing-masing material tersebut juga memiliki warna
yang bervariasi, sehingga dapat menambah estetika kawasan. Outdoor playground memiliki
beberapa fasilitas bermain, bak pasir, dan tempat duduk yang dilengkapi dengan vegetasi penghias
karena outdoor playground lebih dikhususkan untuk anak-anak pre-school yang cenderung lebih aktif
dibandingkan bayi (infant) atau balita (toddler). Pada bagian plaza, diletakkan beberapa bak pasir dan
tempat duduk yang dilengkapi dengan air mancur dan vegetasi penghias. Plaza lebih dikhususkan
untuk bayi (infant) dan balita (toddler) yang cenderung lebih butuh ketenangan.
Bagian depan site memiliki area parkir dan area drop off/pick up. Area parkir diletakkan
berdekatan dengan jalur masuk dan jalur keluar site. Beberapa tempat parkir dibuat khusus untuk
penyandang disabilitas ataupun orang tua yang membawa stroller anak. Bagian samping bangunan
dibuat jalur pedestrian sebagai akses untuk pejalan kaki dengan vegetasi di sekelilingnya. Vegetasi
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tersebut bertujuan untuk melindungi pejalan kaki dari panas matahari dan menambah estetika
kawasan. Selain itu, vegetasi juga digunakan sebagai pereduksi kebisingan dan pengarah sirkulasi.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 10: Siteplan Pontianak Day Care and Pre-School

Lantai dasar bangunan A (day care) memiliki ruang tunggu yang terletak di bagian depan dan
bersifat terbuka sehingga menyatu dengan lobby. Klinik anak diletakkan dekat dengan main entrance
dan lobby untuk mempermudah sirkulasi pengunjung dari luar. Klinik anak terdiri dari ruang
pendaftaran, ruang tunggu, ruang periksa, ruang periksa gigi, dan ruang konsultasi gizi.
Fasilitas penunjang lainnya yang terdapat di lantai dasar adalah cafetaria. Cafetaria memiliki
ruang kasir dan dapur tersendiri untuk mendukung kegiatan komersil. Fasilitas utama yang terdapat
pada lantai dasar bangunan ini adalah ruang infant dan ruang toddler. Lantai satu bangunan A (day
care) terdiri atas fasilitas pengelola dan penunjang. Area pengelola diletakkan di lantai satu dan
tertutup agar bersifat lebih privat dan tenang.
Lantai dasar bangunan B (pre-school) memiliki ruang makan yang berada di luar ruang kelas dan
terhubung dengan koridor. Penempatan ini bertujuan untuk mendapatkan kesan yang lebih lega dan
menjadi ruang interaksi antar anak yang berbeda ruang kelas. Fasilitas utama yang terdapat pada
bangunan ini adalah ruang kelas kindergarten dan ruang kelas playgroup. Fasilitas penunjang lainnya
yang terdapat pada lantai dasar bangunan ini adalah trampoline park.
Lantai satu bangunan B (pre-school) terdiri atas fasilitas penunjang dan pengelola. Ruang kepala
pre-school serta ruang guru dan pengasuh diletakkan di lantai satu agar dapat mempermudah
pengawasan aktivitas anak. Ruang komputer, ruang seni, dan perpustakaan untuk menunjang
pendidikan anak diletakkan di lantai satu karena tidak digunakan setiap hari. Ruang peralatan
diletakkan dekat dengan ruang serba guna karena menjadi tempat penyimpanan barang yang akan
digunakan. Ruang serba guna diletakkan di lantai atas karena intensitas aktivitasnya tidak terlalu
sering.
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 11: Denah Lantai Dasar Bangunan A (Day Care) Pontianak Day Care and Pre-School

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 12: Denah Lantai 1 Bangunan A (Day Care) Pontianak Day Care and Pre-School
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 13: Denah Lantai Dasar Bangunan B (Pre-School) Pontianak Day Care and Pre-School

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 14: Denah Lantai 1 Bangunan B (Pre-School) Pontianak Day Care and Pre-School
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 15: Tampak Kawasan Pontianak Day Care and Pre-School

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 16: Suasana Eksterior Bangunan Pontianak Day Care and Pre-School
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 17: Suasana Eksterior Outdoor Playground dan Plaza Pontianak Day Care and Pre-School

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 18: Suasana Interior Bangunan Pontianak Day Care and Pre-School

6. Kesimpulan
Pontianak Day Care and Pre-School adalah suatu tempat yang menjadi pusat untuk menitipkan
anak agar mendapat pengasuhan dan pendidikan yang tepat ketika orang tua sedang bekerja dan
menyediakan program pra sekolah yang letaknya berada di Kota Pontianak. Perancangan sebuah day
care dan pre-school dimaksudkan agar anak yang mengikuti program day care tetap mendapatkan
pendidikan dengan kurikulum yang baik dan sesuai kelompok usia. Outdoor playground dan plaza
diletakkan pada bagian tengah sebagai pembatas antara dua massa dan mempermudah orang
dewasa dalam mengawasi aktivitas anak. Penggunaan material yang beragam bertujuan untuk
mendapatkan dan memperkenalkan tekstur, sehingga baik bagi perkembangan motorik dan indera
peraba anak.
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