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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

4. Pendekatan  

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka secara garis besar 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan SAR Nasional, sekaligus 

sebagai perwakilan Badan SAR Nasional dalam pengendalian operasi SAR di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor SAR di Kota Semarang memiliki tugas dan 

tanggungjawab atas kegiatan operasi SAR dan penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan SAR di Provinsi Jawa Tengah. 

 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SAR tingkat lanjutan, tingkat spesialis, 

dan tingkat manajerial di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun 2013 sampai 

2014. Namun, di Kota Semarang sebagai tempat pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan SAR tersebut, belum memiliki fasilitas khusus yang mewadahi 

penyelenggaraan kegiatan tersebut.  

 Sehingga diperlukan perencanaan dan perancangan fasilitas yang dapat 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SAR tingkat 

lanjutan, tingkat spesialis, dan tingkat manajerial di Provinsi Jawa Tengah. Serta, 

diharapkan fasilitas ini mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya 

manusia di bidang SAR yang sudah ada di Provinsi Jawa Tengah. 

4.2. Batasan 

Batasan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Gedung Fasilitas 

Pendidikan dan Pelatihan SAR di Kota Semarang, antara lain: 

 Pemilihan lokasi perencanaan dan perancangan fasilitas pendidikan dan pelatihan 

SAR ini berada di Kota Semarang. Dengan tujuan fasilitas ini menjadi fasilitas yang 

dapat mendukung tugas dan fungsi dari Kantor SAR di Kota Semarang sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Basarnas. 

 Lokasi tapak berada di Jalan Kelud Raya, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa 

Tengah. Luas Tapak   7500 m2, yang merupakan tanah milik Basarnas. 

 Lingkup pelayanan Gedung Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan SAR di Kota 

Semarang ini meliputi pendidikan dan pelatihan SAR tingkat lanjutan, tingkat 

spesialis, dan tingkat manajerial., dengan lingkup wilayah Provinsi awa Tengah. 

4.3. Anggapan 

Adapun anggapan-anggapan dalam Perencanaan dan Perancangan Fasilitas 

Pendidikan dan Pelatihan SAR di Semarang, antara lain : 

 Perencanaan dan perancangan fasilitas pendidikan dan pelatihan SAR ini akan  

dibangun pada tapak yang telah disarankan dari pihak SAR di Kota Semarang. 

Dengan tapak tersebut adalah tanah milik Basarnas, maka lokasi tersebut 

memang disiapkan untuk pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan 

SAR. 
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 Lokasinya yang jauh dari keramaian dianggap strategis, agar peserta dapat fokus 

mengikuti pendidikan dan pelatihan SAR.  

 Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan dianggap 

memenuhi persyaratan dan sesuai materi kegiatan pendidikan dan pelatihan SAR 

tingkat lanjutan, tingkat spesialis, dan tingkat manajerial.  

  


