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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain pada projek Psikologi Care Center ini adalah “arsitektur humanis”. 

Pemilihan tema tersebut menyesuaikan dengan fungsinya sebagai pelayanan 

kesehatan psikologis. Dimana untuk memenuhi kenyamanan psikologis seseorang 

perlu memperhatikan tatanan fungsi bangunan, kenyamanan, dan sirkulasi dalam 

bangunan. 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Dalam arsitektur humanis, manusia dianggap sebagai individu dengan nilai 

yang paling tinggi sehingga kebebasan pada manusia sangat dihargai 

(Bagus,1996:295). Untuk dapat tumbuh dan berkembang, manusia perlu memiliki 

kehidupan yang berkualitas. Pencapaian kualitas hidup tersebut berhubungan 

dengan pemenuhan wadah yang berkualitas dan nyaman. Berhubungan dengan 

peran arsitek dalam kehidupan manusia, arsitek berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dalam hal (Rachmawati,2009) : 

 Kebutuhan dasar manusia (human needs) 

 Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial (society) 

 Kebutuhan manusia dalam hal korban kemanusiaan lingkungan, ekonomi, 

dan globalisasi 

 Peran manusia sebagai arsitek untuk membantu menciptakan kualitas hidup 

yang berkesinambungan. 
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Dalam bukunya Wastu Citra, Romo Mangunwijaya berpendapat bahwa 

sebuah karya arsitektur harus meliputi aspek guna dan citra. Keberadaan manusia 

sebagai pengguna utama dari karya arsitektur tidak mampu dilepaskan dari aspek 

jasmani dan rohani.  Manusia sebagai individu dengan nilai paling tinggi 

menjadikan manusia menjadi titik penting dalam kebutuhan dasar mendesain 

(Krippendorf, 2006). Secara singkat, humanisme dalam arsitektur dapat dijabarkan 

sebagai berikut (Rm. Mangunwijaya, 2009):  

 Memperhatikan keselarasan tatanan ruang 

 Memperhatikan pengaturan fisik bangunan secara tepat sehingga dapat 

meningkatkan kualitas yang diperoleh manusia. 

Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan dari arsitektur humanis dapat dicapai jika 

sebuah bangunan mampu menyediakan kenyamanan dari segi psikologis dan visual, 

sehingga pengguna bangunan dapat merasa nyaman dalam beraktifitas. 

 

Bagan 5. 1 - Kerangka Pikir Tema Desain 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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5.1.2. Studi Preseden 

Untuk menjelaskan penerapan dari tema desain arsitektur humanis, perlu 

dilakukan studi preseden, salah satunya dilakukan pada bangunan Vermont 

Psychiatric Care. 

 Vermont Psychiatric Care 

Vermont Psychiatric Care merupakan salah satu pelayanan kesehatan 

psikis yang berlokasi di Berlin, Amerika Serikat. Didesain oleh team arsitek 

Black River Design Architect, Vermont Psychiatric Care telah memenangkan 

beberapa penghargaan dari akademi desain dan kesehatan internasional : 

 Interior Design Project: Overall Winner 

 Mental Health Project: One of Three Winners (in this category) 

 

Gambar 5. 1 - Bangunan Vermont Psychiatric Care 

Sumber : http://mentalhealth.vermont.gov 

Konsep : 

Vermont Psychiatric Care terletak di pinggir jalan kota dengan lingkungan 

yang tenang. Konsep yang diusung adalah menyediakan pelayanan 

kesehatan psikis yang sesuai dengan kebutuhan klien dengan pendekatan 

lingkungan terapeutik yang humanis. Bentuk bangunan yang sangat simpel 

membentuk sebuah kompleks dengan 1 lantai bangunan. Bangunan 

http://mentalhealth.vermont.gov/


156 
 

didesain dengan warna cerah, yaitu menggunakan warna merah bata, sera 

warna coklat pata elemen batu alam. Penggunaan rumput hijau pada taman 

turut memberikan suasana yang berbeda pada bangunan kesehatan pada 

umumnya. 

 

Gambar 5. 2 - Isometri Siteplan 

Sumber : http://www.blackriverdesign.com 

 

Gambar 5. 3 - Siteplan Vermont Psychiatric Care 

Sumber : http://www.blackriverdesign.com 

Dalam mendukung pelayanan psikis tersebut, Vermont Psychiatric Care 

menyediakan fasilitas penunjang 25 kamar rawat inap, 2 halaman besar 

untuk aktifitas berbeda, serta fasilitas olah raga untuk klien penginapan. 

Pada desain area rawat inap, diusung konsep seperti rumah tinggal 

masyarakat pada umumnya, sehingga penghuni tidak merasa diasingkan. 
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Kamar tidur untuk rawat inap didesain seperti kamar tidur pada umumnya, 

dengan tingkat privasi yang tinggi serta kamar mandi dalam. Untuk 

mendukung interaksi sosial antar penghuni disediakan lounge / ruang 

komunal. Penggunaan warna baik pada cat dinding maupun furniture 

digunakan warna-warna cerah sehingga dapat membangkitkan suasana. 

   
Gambar 5. 4 (a) Unit Hunian (b) Lounge 

Sumber : http://mentalhealth.vermont.gov 

Pada area taman, disediakan 2 macam taman yaitu taman untuk kegiatan 

dengan suasana ramai dan taman dengan suasana tenang. Pada taman 

untuk kegiatan ramai disediakan area lapangan basket dan jogging track. 

Sedangkan untuk taman pasif disediakan ruang komunal dan paviliun untuk 

interaksi kelompok. 

  
 

 
Gambar 5. 5 - Taman Untuk Ruang 

Komunal 

Sumber : 

http://mentalhealth.vermont.gov 

 

Gambar 5. 6 - Area Olah Raga 

Sumber : 

http://mentalhealth.vermont.gov 

http://mentalhealth.vermont.gov/
http://mentalhealth.vermont.gov/
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Kedua fungsi yan berbeda tersebut dipisahkan dengan koridor panjang yang 

difungsikan sebagai fasilitas umum, seperti lobby, ruang informasi, serta 

ruang piket untuk staff piket jaga. 

 

Gambar 5. 6 - Lobby Vermon Psychiatric 

Sumber : http://www.aplususa.com 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi 

a. Penggunaan material 

Penggunaan material diutamakan dengan warna-warna cerah baik pada 

dinding maupun lantai. Pada dinding digunakan material  dinding kayu, 

sedangkan pada lantai digunakan penutup lantai warna cerah, seperti 

warna kunning. Putih, dan abu-abu cerah. Mengoptimalkan penggunaan 

jendela-jendela yang besar sehingga sinar matahari yang masuk dapat 

menyebar tidak condong pada satu titik 

b. Pengelompokan aktifitas sejenis 

Pengelompokan aktifitas yang sejenis dapat mendukung terciptanya 

suasana yang kondusif. Pada projek Psikologi Care Center pemisahan 

tersebut diterapkan pada pemisahan antara kegiatan terapi dengan 

kegiatan edukasi. Namun demikian pada kegiatan terapi tetap 

dimungkinkan diberikan pemisah antara anak-anak dengan orang 

dewasa. 
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5.2.  Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Kajian teori permasalahan dominan membahas mengenai permasalahan 

dominan yang terjadi dalam projek tersebut, studi preseden yang berhubungan 

dengan permasalahan dominan, serta kemungkinan penerapan desain. 

Permasalahan dominan yang dihadapi mengenai Implementasi Kenyamanan 

Spasial Pada Bangunan. 

5.2.1. Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Sebagai bangunan pelayanan psikologis manusia yang melayani berbagai 

kegiatan dan jenjang usia, diperlukan bangunan  yang nyaman dalam aspek spasial 

sesuai dengan karakteristik kegiatan, sirkulasi, dan jenjang usia. Kenyamanan 

spasial tersebut meliputi pada aspek:  konfigurasi ruang (tatanan, layout), sirkulasi 

antar ruang, suasana ruang (warna) (Kolcaba.2003).  

A. Konfigurasi Ruang 

Tata ruang atau spasial memiliki kaitan yang erat dengan kenyamanan 

ruangan. Menurut amos rapoport aspek spasial pada ilmu arsitektur 

berhubungan erat dengan elemen-elemen yang ada di dalam ruang sebagai 

tempat terjadinya aktivitas. Penataan ruang / spasial dipengaruhi oleh 

beberapa aspek, yaitu :  

 Karakter pengguna  

 Karakter aktivitas  

 Karakter elemen pelingkup ruang.  

 

Berakitan dengan psikologis manusia, ruang memiliki 4 aspek yang harus 

dipenuhi, diantaranya: kepemilikan ruang, personalisasi ruang, privasi ruang, 

serta kontrol terhadap ruang. Selain pada kenyamanan fisik dan psikologis, 
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hubungan dan organisasi antar ruang perlu diperhatikan. Hal tersebut 

menyangkut dengan adanya kegiatan user yang berbeda-beda pada 

Psikologi Care Center, meliputi : kegiatan terapi anak-anak, kegiaan terapi 

dewasa, serta trainning dan edukasi. Untuk mengelompokan fungsi ruang 

dengan kegiatan berbeda, penggunaan organisasi ruang radial dianggap 

tepat. Organisasi ruang radial merupakan penggabungan antara organisasi 

ruang linear dan terpusat. 

 Organisasi ruang linear 

Organisasi linier terbentuk berdasarkan sederetan ruang ruang yang 

dapar berhubungan secara langsung ataupun dengan ruang yang 

berbeda. Umumnya ruang-ruang yang terdapat pada organisasi linear 

merupakan ruang dengan karakteristik serupa, baik dari ukuran, bentuk, 

maupun fungsi. Untuk membedakan derajat atau hirarki ruang, biasanya 

dibedakan melalui ukuran dan peletakan yang unik. 

 

Gambar 5. 7 - Gambar organisasi ruang linear 

Sumber : pt.slideshare.net 

 Organisasi ruang terpusat 

Organisasi ruang terpusat merupakan penataan ruang yang berpusat 

pada satu ruang dominan dengan dikelilingi ruang-ruang sekunder. 

Ruang dominan tersebut biasanya memiliki ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan ruang sekunder lainnya. 
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Gambar 5. 8 - Organisasi ruang terpusat 

Sumber : pt.slideshare.net 

 Organisasi ruang radial 

Konsep dari organisasi radial merupakan perpaduan antara bentuk linear 

dengan bentuk terpusat. Namun demikian organisasi radial bersifat 

menyebar keluar sesuai dengan alurnya (ekstrovert). Pada bagian ruang 

pusat radial memiliki keteraturan dengan perpanjangan linearnya sesuai 

dengan fungsi dan jenisnya. 

 
Gambar 5. 9 – Organisasi ruang radial 

Sumber : pt.slideshare.net 

B. Sirkulasi Antar Ruang 

Bentuk sirkulasi sebagai penghubung antar ruang dapat dibedakan menjadi 3 

jenis yaitu :   

 Sirkulasi melewati ruang  

Sirkulasi berfungsi sebagai ruang gerak yang menghubungkan antara 

ruang yang satu dengan ruang lainnya, sehingga akan terbentuk 

kesatuan dari ruang-ruang tersebut.  
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Gambar 5. 10 – Sirkulasi melewati ruang 

Sumber : www.google.co.id/images 

 Sirkulasi menembus ruang  

Sirkulasi yang terbentuk adalah dengan akses menembus kedalam 

beberapa ruang sesuai dengan sumbunya. Dengan melalui berbagai 

ruang, maka akan membentuk sebuah pola-pola istirahat.  

 
Gambar 5. 11 – Sirkulasi menembus ruang 

Sumber : www.google.co.id/images 

 Sirkulasi berakhir dalam ruang  

Suatu pergerakan sirkulasi yang langsung mengarah kepada satu titik 

pada ruangan. Biasanya digunakan pada ruang-ruang yang di anggap 

penting dan memiliki makna simbolis.  

 
Gambar 5. 12 – Sirkulasi berakhir dalam ruang 

Sumber : www.google.co.id/images 

C. Suasana Ruang  
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Dalam ilmu arsitektur, warna memiliki fungsi untuk menonjolkan suatu bentuk 

dan bahan. Warna memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keadaan 

psikolgis manusia. Pada alam bawah sadar manusia, warna dapat 

memberikan sugesti terhadap suasana hati seseorang. Pada bangunan 

kesehatan psikologis, diharapkan warna dapat memberikan suasana tertentu 

sehingga dapat mengurangi stress atau tekanan pada seseorang. Namun 

demikian pemilihan warna tersebut disesuaikan dengan suasana ruang dan 

fungsi ruang yang ingin diciptakan. 

Tabel 5. 1 - Pengaruh Warna Terhadap Psikologis Manusia 

Sumber : Lituhayu, 2012 

Warna Deskripsi 

 Memberikan kesan ketakutan, penderitaan 

 Stabil, netral, dan formal 

 Simpel, bersih, tenang 

 Tenang, riang bahagia 

 Riang bahagia, optimis, hangat, agresive 

 Suram, kelam 

 Sejuk, dingin, cerah, aman 

 Tenang, nyaman, cerah,sejuk, 

 Ceria, santai, harapan, bersemangat, memantulkan 

cahaya 

 Ceria,berenergi dan semangat 

 Kreativitas, 

 Santai, rileks, hangat 

 

5.2.2. Studi Preseden 

Untuk menjelaskan mengenai pengaruh dari permasalahan dominan, perlu 

dilakukan studi preseden, salah satunya dilakukan pada bangunan Solara Mental 

Health Center. 

 Solara Mental Health Center 
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Solara Mental Health Center terletak di San Diego, Amerika Serikat. 

Konsep yang diusung oleh tempat ini adalah menyediakan pelayanan 

kesehatan jiwa dengan pendekatan terhadap lingkungan. Tujuan utama 

dari konsep tersebut adalah untuk memberikan rasa nyaman bagi klien 

untuk menjalani terapi.  

 
Gambar 5. 13 – Area komunal outdoor 

Sumber : https://solaramentalhealth.com 

Tempat ini menyediakan ruang komunal untuk klien berinteraksi. Ruang 

tersebut terletak di tengah-tengah bangunan. Sehingga kegiatan yang 

berlangsung terarah dan tertuju kedalam bangunan. Penggunaan 

waran-warna cerah diaplikasikan pada furniture dan vegetasi disekitar. 

Warna dan bentuk bangunan cenderung simpel untuk memudahkan 

penataan ruangan dan akses sirkulasi. 

Penggunaan warna tersebut diaplikasikan pada pintu unit hunian yang 

disediakan oleh tempat ini. Selain warna cerah, terdapat penggunaan 

warna gelap seperti colat yang memberikan kesan rileks. 

https://solaramentalhealth.com/
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Gambar 5. 14 – Penggunaan warna cerah pada koridor 

Sumber : https://solaramentalhealth.com 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Memberikan ruang komunal pada ruang terbuka sehingga memberikan 

suasan baru. 

 Pemilihan warna material didominasi dengan warna –warna lembut dan 

alami sehingga membuat rileks. 

 Mengoptimalkan potensi alam sebagai elemen pendukung dalam 

healing environmental 

 Menggunakan bentuk dasar bangunan yangsimple untuk memduahkan 

penataan sirkulasi bangunan. 

 Bangunan dapat berorientasi keluar dan dalam tapak. 

  

https://solaramentalhealth.com/

