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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, stress dan depresi menjadi suatu 

penyakit yang tidak dapat dihindarkan lagi terutama pada kota besar dan berkembang. 

Depresi dan stress tersebut dapat dialami oleh semua usia dari anak-anak hingga 

dewasa.  Tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi dan tekanan dari lingkungan atau 

pergaulan menjadi pemicu munculnya depresi pada manusia. Selain hal tersebut, 

faktor lain yang mempengaruhi adalah self defense mechanism yang buruk 

(Sanyata,2009). 

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki tuntutan hidup 

yang tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami 

depresi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Provinsi 

Jawa Barat memiliki indeks kesehatan emosional sebesar 9,3% (RISKESDAS, 2013 

: 125) dimana memilik arti bahwa setiap 1000 penduduk terdapat 1 – 3 orang yang 

mengalami depresi1. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kota Bandung mulai 

memperhatikan kesehatan warganya. Gangguan Emosional dan psikis tersebut tidak 

hanya dialami oleh remaja saja, namun pada usia dewasa dan lansia mengalami hal 

serupa. 

                                                           
1 Riset Kesehatan Dasar 
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.  

Diagram 1. 1 - Prevelansi Gangguan Emosional Berdasarkan Usia 
Sumber : RISKESDAS, 2013 

Dari hasil RISKESDAS 2013 menunjukan bahwa depresi paling banyak  

dialami oleh usia 12-24 tahun, 55 – 74 tahun. Pada usia dewasa, penyebab depresi 

dapat disebabkan oleh banyak hal, beberapa diantaranya adalah pekerjaan, rutinitas 

yang monoton, serta permasalahan ekonomi (detiknews,2017).  Kabar terbaru 

menyebutkan bahwa tingkat kemacatan pada lalu lintas kota dapat memicu depresi 

pada orang dewasa (tribun,2017). Pada usia anak-anak sampai remaja, depresi yang 

dialami bisanya disebabkan oleh masalah pendidikan seperti kesulitan belajar, 

permasalahan keluarga, serta interaksi sosial (Astari,2018). Pada salah satu data 

menyebutkan bahwa depresi pada remaja dapat dipicu oleh pubertas yang terlalu dini 

(Jane Mendle, 2017). 

Ketika depresi seseorang sudah memuncak keadaan tersebut dapat 

mengganggu kesehatan jiwa dan mental seseorang. Kesehatan psikis yang buruk, 

lama kelamaan dapat mengganggu tidak hanya diri sendiri, namun orang lain dapat 

terganggu. Pada beberapa orang yang depresi sering kali bunuh diri dianggap menjadi 

jawaban masalah yang dihadapi. Fenomena bunuh diri tersebut dapat ditemukan 

pada usia dewasa maupun remaja.  Bahkan tidak jarang remaja yang mulai mencoba-

coba untuk bunuh diri. 
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Fenomena sosial tersebut menunjukan bahwa pentingnya kesehatan psikis 

dan edukasi mengenai kesehatan psikis bagi anak-anak hingga orang dewasa. 

Kehadiran layanan psikologi yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat depresi 

pada seseorang. Project “Psikologi Care Center di Kota Bandung” diharakan dapat 

mengurangi angka gangguan emosial di provinsi Jawa Barat. Kota Bandung sebagai 

ibu kota provinsi Jawa Barat menjadi pusat dimana dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan masyarakatnya, tertuama bidang kesehatan dan jasa. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan dan sasaran pembahasan yang dijelakan berkaitan dengan projek yang 

diambil.  

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari penyediaan bangunan layanan psikis adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan sebuah sarana kesehatan psikologis yang mampu memberikan 

penyembuhan dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan 

psikologis. 

b. Mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kualitas hidup tidak hanya 

secara fisik namun secara psikologis. 

c. Menciptakan sebuah bangunan pelayanan kesehatan psikis yang 

memperhatikan manusia sesuai dengan kaidah arsitektur humanis. 

Kesesuaian tersebut diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk lebih 

terbuka terhadap layanan psikologi dan menghilangkan kontasi negatif akan 

psikolog. 

1.2.2. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pembahasan yang 

diperlukan meliputi :  
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 Mensinergikan fungsi utama yang meliputi penyembuhan psikologis, edukasi 

dan workshop, serta kegiatan trainning. 

 Mengkaji kebutuhan aspek spasial dan visual dari berbagai pelaku aktivitas / 

kegiatan. 

 Mengkaji desain bangunan yang representatif sehingg mampu menarik minat 

masyarakat. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Hal-hal yang akan dibahas dalam projek ini adalah penekanan dan 

pertimbangan serta pemikiran yang menyangkut ilmu arsitektur yang meliputi 

perancangan fisik bangunan. Perancangan tersebut ditinjau dari aspek struktural dan 

fungsional.  Projek ini merupakan sebuah perencanaan baru dalam bentuk kompleks. 

Fungsi utama akan ditekankan pada penyediaan pelayanan kesehatan psikis dan 

emosional bagi klien. 

Fasilitas utama dalam projek ini adalah kegiatan pemulihan secara psikologis 

dengan bantuan therapist dan psikolog, kegiatan edukasi, serta kegiatan trainning 

yang diberikan oleh psikolog dan coach. Dalam lingkup projek ini, batasan usia 

mencakup pada usia ± 0 tahun – 60 tahun. Kegiatan pemulihan tersebut meliputi 

kegiatan terapi, konseling dan penampingan, dimana secara keseluruhan tidak 

memerlukan tindakan medis. 

1.4. Metoda Pembahasan 

Metode pembahasan yang dijabarkan meliputi pengumpulan data, penyusunan 

dan analisis. 
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1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dibagi 

menjadi 2 yaitu : 

a. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara : 

 Melakukan tinjauan projek serupa untuk memeroleh gambaran mengenai 

projek yang di ambil. 

 Melakukan pengambilan data lokasi yang diperlukan untuk perencanaan. 

 Melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan projek 

guna memperoleh informasi yang relevan. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan : 

 Mencari sumber-sumber literatur mengenai projek sejenis. Sumber tersebut 

berasal dari buku, jurnal, maupun artikel. 

 Mencari informasi mengenai keadaan emosional, psikis, dan kejiwaan 

masyarakat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut akan diolah dan 

di analisa sesuai dengan tahap pembahasan. Untuk penyusunan data dan 

menganalisa data dibagi menjadi dua metode, yaitu secara deduktif dan secara 

induktif. Setelah melakukan analisa dengan kedua metode tersebut, maka akan di 

tarik rangkuman singkat / kesimpulan. 

Metode analisa deduktif dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber 

literatur yang memiliki keterkaitan dengan project pelayanan psikis. Data literatur 

tersebut meliputi: peraturan pemerintah daerah, model konstruksi, kebutuhan 



6 
 

ruang, dan lain sebagainya. Setelah semua informasi yang dibutuhkan diperoleh 

maka akan dilakukan analisis lebih lanjut kemudian menghasilkan data yang 

relevan sesuai dengan kebutuhan perancangan. 

Sedangkan untuk analisis induktif data yang diperoleh melalui studi projek 

sejenis. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan 

terkait dengan perancangan projek. Tinjauan projek tersebut dilakukan di beberapa 

tempat sehingga nantinya akan dapat dibandingkan dan saling melengkapi. 

Setelah memperoleh data yang penting melalui kedua metode tersebut, data 

diolah dan di analisis kembali sehingga memperolah data final. Data final tersebut 

nantinya bersumber dari hasil analisis secara deduktif dan induktif, sehingga 

kebenaran dari data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisa dan memperoleh hasil, 

langkah selanjutnya adalah metode pemrograman. Pada hasil metode 

pemrograman yang dilakukan, nantinya akan memperoleh hasil untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu hasil dari pemrograman yang 

dilakukan akan menjadi acuan dalam  mendesain. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Proses karya desain ini didukung oleh hasil analisa dan sintesa pada tahap 

sebelumnya. Metode perancangan meliputi : 

a. Penentuan Tema Perancangan 

Pada Tahap ini penulis menentukan tema perancangan bangunan 

dengan menggunakan analogi untuk memperoleh makna tertentu pada 

bangunan. 

b. Konsep Skematik 

Merupakan tahap transformasi dari tema perancangan menjadi gagasan 

konsep pra perancangan. Gagasan dari konsep pra perancangan meliputi 

: konsep spasial atau keruangan (zoning makro atau mikro, horizontal 

atau vertical) dan konsep formal atau tata bentuk (konfigurasi massa, 

aspek bangunan, sosok bangunan). 

c. Perancangan Skematik 

Tahap perancangan skematik merupakan tahap pemilahan beberapa 

elemen tema perancangan desain yang telah ditentukan. Pemilahan 

tersebut kemudian dijadikan acuan transformasi ke dalam ranah 

arsitektural (prinsip tatanan ruang dan tatanan bentuk). 

d. Pengembangan Perancangan 

Tahap pengembangan perancangan merupakan tahap eksplorasi lebih 

lanjut sehingga dapat menyempurnakan desain skematik yang sudah 

dilakukan di tahap konsep skematik. Dalam tahap ini penyempurnaan 

desain skematik dapat menggunakan dimensi untuk proses pembuatan 

gambar kerja. 

e. Pembuatan Detail 
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Setelah ditemukan hasil dari pengembangan perancangan desain, tahap 

selanjutnya dilakukan dengan pembuatan gambar kerja yang lebih detail, 

meliputi pembuatan gambar potongan bangunan, tampak bangunan 

dengan jumlah tertentu,  struktur, konstruksi yang digunakan, dan bagian-

bagian lain yang memerlukan detail. 

f. Presentasi 

Tahap presentasi merupakan tahap penyampaian materi karya desain 

yang telah diselesaikan dan disempurnakan pada tahap-tahap 

sebelumnya. Pada tahap presentasi berguna untuk melakukan koreksi, 

kritik dan saran atas hasil karya yang sudah di selesaikan. Berikut 

merupakan skema keragka berpikir mengenai metoda perancangan 

arsitektur. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dari penulisan Landasan Teori dan Pemrograman (LTP) terbagi 

menjadi 5 bagian, meliput:  

a. BAB I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang pemilihan projek, gambaran umum, tujuan 

dan sasaran, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. 

b. BAB II Tinjauan Projek 

Berisi mengenai tinjauan umum mengenai projek yang dibahas serta 

memberikan informasi tentang kasus dan permasalahan projek. Informasi 

tersebut meliputi: latar belakang, perkembangan dan trend, sasaran yang 

akan dicapai. Hal lain yang akan dijelaskan adalah mengenai tinjauan 

khusus dan terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain 
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(arsitektural, bangunan, dan lingkungan), studi banding (tinjauan projek 

sejenis). Bagian akhir akan menjelaskan kesimpulan, batasan dan 

anggapan. 

c. BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Merupakan penjelasan mengenai studi aktivitas, studi fasilitas, studi ruang 

khusus, studi kebutuhan luas / besaran bangunan, analisa konteks 

lingkungan, analisa pendektatan struktur bangunan (sistem struktur dan 

enclosure), sistem utilitas, pemanfaatan teknologi, sirkulasi, tata ruang luar 

dan dalam, pola ruang yang terbentuk, kenyamanan fisik bangunan, dan 

pemilihan desain tampilan bangunan. Kemudian untuk analisa konteks 

lingkungan meliputi: analisa pemilihan lokasi dan analisa pemilihan tapak. 

d. BAB IV Program Arsitektur 

Bagian ini merupakan tahap perancangan berdasarkan data analisa 

pendekatan untuk membentuk sebuah konsep. Konsep perancangan 

tersebut meliputi: konsep program (aspek citra dan arsitektural, aspek 

fungsi, aspek teknologi, serta fungsi penunjang dari kegiatan yang 

mendukung desain projek. 

e. BAB V Penekenan Desain 

Berisi mengenai kajian teori terhadap penekanan dan tema desain serta 

pembahasan tentang permasalahan dominan. 

  


