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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Dengan adanya inovasi desain yang mnearik, diharapkan dapat memberikan 

penilaian yang positif terhadap kesehatan psikologi yang sering dianggap negatif 

dan tabu di kalangan masyarakat. Pengolahan desain yang menarik diahrapkan 

mampu memberikan identitas pada bangunan terkait dengan fungsi tanpa perlu 

memberikan papan nama. 

Dalam perencanaan desain bangunan, kenyamanan dari pengguna 

bangunan menjadi titik pusat desain. Adanya perbedaan rentan usia pada 

pengguna bangunan menyebabkan krakteristik yang berbeda pula pada desain 

bangunan. Hal tersebut yang kemudian perlu diperhatikan, terkait dengan 

kenyamanan warna, visual, dan sirkulasi. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Fungsi utama dari perencanaan projek Psikologi Care Center menyediakan 

pelayanan kesehatan psikologis yang memafilitasi dari berbagai usia, baik anak-

anak, remaja hingga dewasa. Selain itu disediakan adanya edukasi serda 

workshop bagi anak-anak maupun remaja dan dewasa yang merupakan tujuan 

pencegahan. Suasana lingkungan yang ingin dimunculkan untuk mendukung 

kegiatan tersebut adalah suasana yang sejuk, tenang, dan nyaman secara 

psikologis. Dengan munculnya suasana tersebut diharapkan mampu memberikan 

kenyamanan dan bersemangat dalam menjalani kegiatan terapi dan edukasi. 
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi yang digunakan pada bangunan bertujuan untuk 

mendukung fungsi utama dari bangunan tersbut. Seperti penggunaan kamera cctv 

yang bertujuan untuk meninjau keamanan pada bangunan terutama pada anak-

anak. Selain itu, penggunaan jenis kaca oneway mirror dapat mendukung kegiatan 

observasi yang dilakukan oleh psikolog dalam tahap observasi dan assesment.  

4.2. Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

Untuk merancang desain yang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan maka 

perlu mempertimbangkan tujuan, faktor penentu, serta faktor persyaratan yang 

sesuai. 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan utama dari perencanaan projek Psikolog Care Center meliputi : 

 Meningkatkan pelayanan kesehatan psikologis di Kota Bandung dam 

memberikan suasana desain serta lingkungan yang berbeda. 

 Sebagai respon dari maraknya kasus depresi pada anak-anak dan orang 

dewasa. 

 Mendukung program pemerintah daerah dalam rangka memberikan 

pelayanan dan solusi dalam bidang kesehatan psikologis warga Bandung. 

 Menghadirkan rancangan kesehatan psikologis yang nyaman dengan 

memperhatikan kenyamanan dari pengguna dan kegiatan yang 

berlangsung. 

 Menyediakan fasilitas bangunan yang aman dan nyaman bagi anak-anak 

dan orang dewasa. 
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4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

a. Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor penentu yang sangat penting dimana 

lingkungan yang tenang, nyaman dan sejuk sangat berpengaruh dengan 

kegiatan terapi dan edukasi, dan pengembangan diri baik bagi anak-anak 

dan orang dewasa.  Selain itu, lokasi lingkungan yang masih terletak 

ditengah –tengah masyarakat mampu membuat seseorang dengan 

gangguan psikis tidak merasa dikucilkan. 

b. Jadwal Operasional 

Jadwal operasional berpengaruh kepada desain bangunan serta 

kenyamanan dan efisiensi kegiatan yang berlangsung. 

c. Aktivitas Pelaku Kegiatan 

Aktivitas pelaku akan mempengaruhi perancangan projek Psikologi Care 

Center dala hal kebutuhan ruang khusus, penataan ruang-ruang tertentu, 

serta adanya kegiatan dan aktivitas khusus yang dilakukan. 

d. Persayaratan Ruang dan Bangunan 

Persyaratan ruang dan bangunan diperoleh dari studi projek sejenis dan 

analisis yang sesuai dengan aktivitas pengguna bangunan, sehingga 

dapat menciptakan ruang yang sesuai dengan kegiatan utama dan 

memberikan kenyamanan. 

e. Kemanan dan Kenyamanan 

Keamanan dan kenyamanan yang disediakan pada bangunan meliputi 

keamanan dari bahaya kebakaran serta dilengkapi dengan CCTV untuk 

keamanan bangunan. 

f. Peraturan 
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Menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal KDB, GSB, 

RTH, dan lain sebagainya. 

4.2.3. Faktor Peryaratan Perancangan 

a. Persayaratan arsitektural 

 Penataan zonasi antara kegiatan pelayanan trainning dengan 

pelayanan kesehatan. Serta pemisahan antara fungsi pelayanan 

untuk anak-anak dan untuk dewasa. 

 Penataan alur sirkulasi yang mudah dan efisien untuk 

memudahkan jangkauan pengguna terutama disabilitas. 

 Bangunan mampu mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan 

terutama kegiatan terapi. 

 Tetap memperhatikan keterkaitan antar masa bangunan pada 

desain kompleks. 

 Memperhatikan orientasi matahari terkait dengan peletakan masa 

bangunan. 

 Menciptakan iklim mikro yang baik dengan menyediakan ruang 

terbuka hijau serta memperhatikan aspek penghawaan alami. 

b. Persyaratan bangunan 

 Pencapaian pada lantai bertingkat menggunakan transportasi 

vertikal berupa ramp, dan elevator untuk keamanan dan 

kenyamanan pengguna (anak-anak, dewasa, dan disabilitas). 

 Mengurangi penggunaan sudut lancip pada area anak-anak 

untuk mencegah cidera pada anak-anak. 

 Menggunakan material yang tahan api dan mudah untuk 

perawatan bangunan. 
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 Penggunaan sistem struktur menyesuakan dengan ukuran 

bentang dan tinggi bangunan, serta kondisi tapak. 

c. Persyaratan lingkungan 

 Tersedianya fasilitas umum yang dapat menunjang seluruh 

kegiatan yang berlangsung. 

 Menggunakan hard material hanya pada area sirkulasi kendaraan 

saja dan soft material pada area resapan. 

 Memaksimalkan ruang terbuka hijau untuk menciptakan iklim 

mikro. 

 Memiliki suasana lingkungan yang relative tenang dan berada 

dekat dengan permukiman warga sehingga dapat memberikan 

edukasi. 

4.3. Program Arsitektur 

Program arsitektur yang direncanakan meliputi program kegiatan, besaran 

ruand dan tapak, sistem struktur dan enclosure, pencahayaan, utilitas, serta lokasi 

pada tapak. 

4.3.1. Program Kegiatan 

Tabel 4. 1 – Kegiatan pelaku 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Jenis 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat Kegiatan 

Terapi  Registrasi, tes 
deteksi dini, 
terapi,  

Klien (anak – 
dewasa, 
individu, 
kelompok) 

Resepsionis 
dan lobby, 
ruang 
terapi, 
ruang 
observasi, 
ruang 
tunggu 

Privat 
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Melakukan 
observasi, 
memberikan 
terapi 

Psikolog, 
terapis 

R. terapi, R. 
Observasi,  

Edukasi dan 
workshop 

Bertanya, 
mendengarkan 
informasi 

Pengunjung 
dewasa 
(individu – 
kelompok) 

Ruang 
tunggu, 
aula 

Semi publik 

Memberikan 
materi 

Psikolog Aula, 
Gudang 

Baby Class Mengarahkan 
anak-anak 

Pengunjung 
(anak – 
dewasa) 

R. Tunggu 
R. bermain 

Semi publik 

Memberikan 
pengarahan 
kepada orang 
tua 

Psikolog R. Bermain 
Gudang 

Tes Minat dan 
Bakat 

Mengerjakan 
soal, menunggu 

Klien (anak 
dan remaja) 

R. Kelas 
anak, R. 
kelas 

Privat 

Mengawasi, 
memberikan 
pengarahan 

Psikolog, 
asisten 
psikolog 

R. Kelas 
anak, R. 
Kelas, 
gudang 

Training Bertanya, 
mendengarkan 
materi 

Klien instansi Aula, taman Semi publik 

Memberikan 
materi, 
mengarahkan 
klien 

Psikolog, 
coach 

Aula, 
taman, 
gudang 

KEGIATAN PENUNJANG 

Penyampaian 

informasi 

Bertanya, 

registrasi, 

memperoleh 

informasi 

Pengunjung 

(anak, 

dewasa) 

Lobby, 

R.tunggu 

Publik 

Melayani 

informasi 

Staf 

resepsionis 

Lobby 

Pelayanan 

penunjang 

dan 

akomodasi 

Ibadat 

(muslim), BAB 

– BAK, makan, 

Istirahat (klien 

inap) 

Pengunjung 

(anak-

dewasa) 

Musola, 

kantin, 

lavatory, 

hunian 

Servis 

Menjaga 

kebersihan, 

merawat 

fasilitas 

Staf 

kebersihan, 

Staf 

maintenence 

Janitor, 

gudang 
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KEGIATAN PENGELOLA 

Manajemen Menerima 

tamu, 

mengawasi 

kinerja 

kaeryawan,  

Rapat,  

Bekerja, 

Kepala 

pimpinan 

Kepala divisi  

 

R. Kerja 

R. Rapat 

R. Tamu 

R. Arsip Privat 

Sekretariat 

dan 

kepengurusan 

Membuat 

laporan 

Membuat 

jadwal 

Menyiapkan 

berkas, rapat 

Bekerja  

Sekretaris  R. Kerja 

R. Rapat 

R. Arsip 

Privat 

Bekerja, 

menyiapkan 

arsip 

Staff admin R. Kerja 

R. Arsip Privat 

Administrasi 

dan 

pemasaran 

Bekerja, 

Membuat 

laporan 

keuangan, 

Menyimpan dan 

mencari berkas, 

rapat 

Bendahara R. Kerja 

R. Arsip 

R. Rapat 

Privat 

Bekerja, 

Membuat 

laporan, 

Bertemu tamu, 

Rapat 

Marketing R. Kerja 

R. Tamu 

R. Rapat Privat 

Pelaksana 

Kegiatan 

Utama 

Bekerja, 

mempersiapkan 

materi, bertemu 

tamu, rapat, 

istirahat 

Psikolog, 

therapist, 

coach 

R. Kerja 

R. Tamu 

R. Rapat 

R. Makan  

Privat 

Membuat 

laporan 

asesment , 

Bekerja, 

menyimpan 

berkas, piket 

Asisten 

Psikolog 

R. Kerja 

R. Arsip 

Unit Hunian 
Privat 
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Operasional 

dan 

maintenance 

Membersihkan 

seluruh 

ruangan,  

Istirahat, 

membersihkan 

taman 

Staff 

Kebersihan 

Janitor 

Pantry 

Servis 

Menyiapkan 

perlengkapan 

kegiatan 

Staff 

Perlengkapan 

Gudang Servis 

Menyiapkan 

makanan dan 

snack 

Staff  Dapur Dapur 

Gudang 

makanan 

Servis 

Melakukan 

maintenance 

bangunan 

Staff 

Maintenance 

R. Pompa 

R. Panel 

R. Genset 

Gudang 

Servis 

 

4.3.2. Program Besaran ruang dan Kebutuhan Luas Tapak 

Tabel 4. 2 - Program Besaran Ruang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

LUAS TOTAL  KEBUTUHAN INDOOR 

Kegiatan utama anak-anak : 912,31 m2 

Kegiatan utama dewasa : 792,3 m2 

Observasi dan assesment : 110,11 m2 

Fasilitas penunjang kegiatan utama : 910 m2 

Fasilitas Publik : 1269,04 m2 

Pengelola : 962,65 m2 

Sirkulasi bangunan : 2495,3 

TOTAL : 7485,8m2 

PROGRAM KEBUTUHAN LUAS TAPAK 

Luas kebutuhan lahan : 6238,1 m2 

Luas lantai dasar : 3119,05 m2 

Luas ruang terbuka : 3119,05 m2 

Luas Ruang Terbuka Hijau : 1559,525 m2 

Luas Kebutuhan Tapak : 9832 m2 ~ 10000 m2 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

Tabel 4. 3 - Program Struktur dan Enclosure 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

STRUKTUR Menggunakan sistem struktur rangka yang meliputi: kolom, 

balok, plat lantai. Pemilihan struktur tersebut berdasarkan 

mudahnya pemasangan. 

PONDASI Pondasi yang digunakan adalah pondasi sumuran dan pondasi 

batu lajur. Pemilihan pondasi tersebut didasair dengan 

karakteristik tanah. 

ATAP Rangka atap yang digunakan adalah rangka baja 

konvensional, baja ringan. Alasan dari pemilihan tersebut 

adalah fleksibilitas dari kedua bahan tersebut. 

ENCLOSURE 

LANTAI Penutup lantai yang digunakan adalah lantai keramik 

bertekstur, marmer, keramik, parquet, dan karpet. 

Penggunaan keramik bertekstur digunakan pada area kamar 

mandi dan area yang membutuhkan keamanan agar tidak 

terpeleset. 

Penutup lantai marmer digunakan pada bangunan publik 

seperti aulla / hall. 

 

DINDING Struktur dinding utama menggunakan material batu bata, 

sedangkan untuk dinding partisi menggunakan gypsum board. 

Penggunaan lembar ACP digunakan sebagai pelingkup 

dinding luar bangunan pada bagian tertentu. 

PLAFOND Material plafond yang digunakan adalah gypsum board 

dengan alasan fleksibilitas dalam bentuk desain. 

PENUTUP 

ATAP 

Menggunakan penutup atap kalzip, asphalt bitumen, dan 

onduline 

 

4.3.4. Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

Penggunaan sistem pencahayaan dan penghawaan disesuaikan dengan 

keperluan projek psikolog care center. 

A. Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 
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Pencahayaan alami menggunakan bukaan pada dinding, seperti 

penggunaan jendela dengan kaca mati, glass block¸ bouvenlight. Namun 

demikian penerapaan bukaan untuk pencahayaan memperhatikan fungsi 

ruang serta orientasi bangunan dan cahaya yang diperoleh. 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan menggunakan general light pada seluruh ruang. 

Selain itu penggunaan lampu dekorasi yang memberikan nilai estetika 

pada ruang-ruang tertentu. 

B. Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penyediaan penghawaan alami diupayakan dengan menyediakan 

bukaan pada bangunan yang berfungsi sebagai ventilasi. Pemberian 

bukaan tersebut menyesuaikan dengan arah datang angin serta orientasi 

bangunan. 

b. Penghawaan buatan 

Penyediaan penghawaan buatan didukung oleh teknologi sebagai berikut: 

 Air Conditioner (AC) 

Diletakan pada ruang dengan tingkat kenyamanan termal yang tinggi. 

Seperti ruang konseling, bermain anak-anak, ruang tunggu dan 

sebagainya. 

 Exhaust fan 

Diaplikasikan pada ruang-ruang servis dimana ruangan tidak sering 

digunakan untuk beraktifitas seperti toilet, gudang, dapur, ruang 

genset, ruang pompa, dan ruang servis lainnya. 

 Standing AC 
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Penggunaan standing ac digunakan pada ruang-ruang tertentu 

seperti hall/aula. Kelebihan dari penggunaan standing ac adalah 

dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. 

4.3.5. Program Sistem Utiltias 

Pemilihan penggunaan alat dan sistem utilitas disesuaikan dengan 

keperluan dan kebutuhan projek.  

A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM, sumur, serta pengolahan air hujan. 

Sistem distribusi air bersih menggunakan sistem aliran down feed, dimana 

air bersih yang bersumber dari PDAM ataupun sumur, dipompa menuju 

rooftank kemudian dialirkan ke dalam bangunan. Air PDAM dan air sumur 

merupakan sumber utama air bersih, sedangkan olahan air hujan digunakan 

untuk menyiram kebun dan taman. 

 

Bagan 4. 1 Skema DIstribusi Air Bersih 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

B. Sistem Pengolahan Limbah 

a. Limbah Cair 

Limbah cair diolah dengan sumur resapan memuali proses sebagai 

berikut : 

1. Air hujan dialirkan oleh talang menuju ke sumu dengan filtrat ijuk dan 

batu. 

2. Air hasil filtrasi dialirkan menuju tempat penampungan dengan bantuan 

pompa air 
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Gambar 4. 1 - Sistem Pengolahan Limbah Cair 
Sumber : http://2.bp.blogspot.com 

b. Limbah padat 

Limbah pada bersumber dari kotoran manusia yang kemudian di alirkan 

menuju septicktank. 

 

Bagan 4. 2 – Pengolahan Limbah Padat 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

C. Manajemen Sampah 

Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan organik. Pembuangan 

sampah anorganik akan dialirkan melalui shaft sampah kemudian diangkut 

menuju TPA. Sedangkan sampah organik merupakan sisa dari dedaunan 

kering serta kotoran-kotoran hewan yang dapat dijadikan pupuk kompos 

pada area taman edukasi. 

D. Fire Fighting System 

a. Penanggulangan pasif 

 Tangga darurat 

Tangga darurat diletakan pada bagian bangunan yang langsung 

menuju keluar bangunan. Jarak antar tangga darurat adalah maksimal 

25 – 30 meter. 

 Smoke detector dan sprinkler 
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Smoke detector berfungsi mendeteksi adanya asap ruangan dengan 

kepadatan tertentu. Sprinkler digunakan untuk memancarkan air 

secara otomatis sehingga dapat memadamkan api. Namun demikian 

skala api yang dapat dipadamkan hanya skala kecil saja. Sprinkler 

diletakan pada plafond / langit-langit ruangan. 

b. Penanggulangan aktif 

 Hydrant 

Peletaakan hydrant box dibagi menjad dua, yakni hydran bangunan 

dan hydrant halaman. Pada bangunan peletakan hydrant berjarak 35m 

antar hydrant dengan selang sepanjang 30m. Sedangkan untuk 

hydrant halaman diletakan pada area terbuka site untuk mengantisipasi 

bahaya kebakaran. 

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Merupakan tabung berwarna merah yang diletakan dalam bangunan 

dengan jarak tertentu. Apar berisi gas nitrogen yang dapat digunakan 

untuk memadamkan api. APAR biasanya diletakan pada ruangan yang 

rawan akan bahaya kebakaran. 

E. Telekomunikasi 

Sistem komunikasi disediakan oleh jaringan Telkom yang kemudian 

salurkan menuju modem dan jaringan operasional lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

F. Elektrikal 

Sumber utama aliran listrik berasal dari PLN yang kemudian disalurkan ke 

setiap ruangan. 

G. Sistem Transportasi Vertikal 
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 Tangga 

Tangga digunakan untuk akses bagi pengelola dan masyarakat umum 

yang masih mampu secara fisik. 

 Ramp 

Ram digunakan sebagai fasilitas transportasi vertikal untuk kaum 

disabilitas ataupun untuk anak-anak. 

 Elevator 

Penggunaan elevator memiliki fungsi utama untuk penyandang disabilitas 

yang tidak mampu menggunakan ramp. 

H. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diaplikasikan pada bangunan adalah penggunaan 

teknologi CCTV yang dijaga 24 jam oleh staff keamanan. 

4.3.6. Program Lokasi Tapak 

 Lokasi : Jl. Ciumbuleuit dan Jl. Gunung Kareumbi (hook), Kelurahan 

Hegarmanah, Kecamatan Cidapdap, Kota Bandung. 

 Posisi berada pada jalan kolektor sekunder dengan lebar jalan ± 7 meter 

 Berada pada sekitar permukiman penduduk dan dekat dengan kampus 

Universitas Katolik Parahyangan. 

 Tersedia sarana utilitas 

 Dilalui oleh kendaraan umum (angkutan umum) 

 Fasiltias umum didominasi oleh kos-kosan dan penginapan (hotel) 

Untuk area ruang hijau pada projek Psikologi Care Center akan dipilih jenis 

tanaman yang rindang sehingga mampu membuat nyaman suasana lingkungan. 

Tabel 4. 4 - Penggunaan Vegetasi Pada Lokasi 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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Soft Material 

No. Jenis tanaman Deskripsi 

1 Rumput gajah mini 

 
Sumber : 

http://www.agrowindo.com 

 Warna daun hijau pekat sehingga 

sejuk dipandang mata 

 Karakteristik daun tebal dan 

bergelombang di tepi 

 Daun memilik panjang sekiar ± 5 – 

10cm 

2 Tanaman Kacangan 

 
Sumber : 

https://assets.kompasiana.com 

 Digunakan sebagai pengganti rumput 

 Sering digunakan sebagai tanaman 

hias 

 Memiliki perpaduan warna hijau dan 

kuning cerah sehingga dapat 

memberikan suasana yang bahagia. 

Tanaman Peneduh 

2 Ketapang kencana 

 
Sumber: http://bibitbunga.com 

 Memiliki ukuran daun yang kecil 

sehingga mudah untuk dibersihkan. 

 Daun menyebar sehingga 

memberikan kesan sejuk ketika 

berada disekitar pohon. 

 Tinggi tanaman berkisar 10m 

3 Kerai payung 

 
 

 

 Tajuk berbentuk bulat seperti payung 

 Bercabang banyak dengan tinggi 

cabang yang tidak beraturan 

 Ketinggian pohon dapat mencapi 25m 

 

4 Glodokan tiang  Tinggi pohon mencapai 5m 

 Memiliki bentuk yang tinggi 

menyerupai tiang 

Sumber : 

https://pohonpengetahuan.files.wordpress.com 
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Sumber : 

http://www.faunadanflora.com 

 Bentuk daun cenderung 

bergelombang dengan warna hijau 

gelap pekat 

5 Kenanga 

 
Sumber : 

https://2.bp.blogspot.com 

 Memiliki aroma yang harum 

 Dapat tumbuh pada daerah dengan 

ketinggian 1200 meter diatas 

permukaan laut 

6 Pucuk merah 

 
Sumber : 

https://storage.jualo.com 

 Sering dimanfaatkan sebagai estetika 

Bunga dan Semak 

8 bunga lavender 

 
Sumber : 

https://www.herbco.com 

 Memiliki tinggi ±60cm 

 Berbentuk semak belukar dengan 

banyak cabang 

 Berwarna ungu kebiruan 

 Beraroma wangi 

9 Bougenvile rambat 

 
Sumber : 

http://blog.rumahdantanah.com 

 Memiliki karakteristik warna yang 

cerah. 

 Dapat digunakan sebagai tumbuhan 

pagar. 

10 Puring  Memiliki karakteristik warna yang 

cerah. 
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Sumber : 

https://www.khasiat.co.id 

11 Palem bamboo 

 
Sumber : 

https://1.bp.blogspot.com 

 Dapat digunakan sebagai tanaman 

hias indoor maupun outdoor 

 Memiliki daya serap air yang tinggi 

sehingga mampu mencegah banjir 

 

  


