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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema Desain yang dipilih pada pusat pemulihan trauma anak ini adalah 

arsitektur organik merupakan arsitektur yang diperkenalkan oleh tokoh 

arsitek pada tahun 1900 yaitu Frank Lloyd Wright. Kata organik berarti 

berhubungan dengan organime hidup atau bisa disimpulkan berhubungan 

dengan alam, arsitektur organik juga juga mempertimbangkan keselarasan 

alam dengan keselarasan lingkungan tempat tinggal.  

Dimana faktor lingkungan tempat tinggal memiliki peran besar sebagai 

bagain dalam proses penyembuhan manusia sebesar 40%, faktor genetis 

20%, faktor medis 10% dan faktor lain-lain 30% (Jones, 2003 pada buku 

Health and Human Behaviour dalam http://e-

journal.uajy.ac.id/11363/4/TA142243.pdf) sehingga menjadikan arsitektur 

organik sebagai tema desain yang dipilih, selain itu mempertimbangkan 

karakteristik arsitektur organik yang dapat disesuaikan dengan fungsi 

bangunan yaitu pusat pemulihan trauma anak, antara lain : 

Tabel 5. 1 Karakteristik 
Sumber : Analisa pribadi 

Pusat Pemulihan Trauma Anak Arsitektur Organik (David Pearson, 
2001) 

- Bangunan berhubungan dengan 
alam 

- Bangunan tidak membosankan 
dengan penggunaan bentuk 
tidak monoton dan dapat 
digunakan secara menerus 

- Be inspired by nature and be 
sustainable, conserving, healthy 
and diserve  

- Exist in the continuous present 
- Unfold like an organism 
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- Mencerminkan fungsi dari 
bangunan yaitu sebagai tempat 
pemulihan trauma anak 

- Menunjang fungsi bangunan 
dengan memberikan 
ketenangan pada pengguna, 
mendorong anak memenuhi 
kebutuhan sosial 

- Bangunan mengekspresikan 
keceriaan, mengundang untuk 
melakukan kegiatan seperti 
karakter anak 

- Adanya penataan, pemilihan 
warna dan bentuk mengajak 
anak untuk kembali aktif, ceria 
dan bersosialisasi 

- Sastisfy social, physical and 
spiritual need 

- Grow out of the site and be 
unique 

- Celebrate the spirit of youth, play 
and surprise 

- Express the rhythm of music and 
the power of dance 

 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Terdapat beberapa karakteristik pada arsitektur organik (David Pearson 

dalam buku New Organic Architecture), antara lain : 

a. Be inspired by nature and be sustainable, conserving, healthy and 

diserve  

Yaitu arsitektur yang bersifat alami dengan menjadikan alam sebagai 

inspirasi arsitektur sehingga bangunan harus selaras dengan alam, sehat 

dan dapat melestarikan lingkungan sekitar atau bisa diartikan bangunan 

merupakan bagian dari site. 

b. Exist in the continuous present 

Merupakan suatu desain yang berkelanjutan atau bersifat dinamis sehingga 

desain seperti mengikuti perkembangan jaman. 



 

276 
 

c. Unfold like an organism 

Bangunan harus dapat mencerminkan fungsi dari bangunan dengan 

penggunaan material, pemilihan warna ataupun pemilihan bentuk bangunan 

d. Sastisfy social, physical and spiritual need 

Bangunan dapat memenuhi kebutuhan sosial, fisik dan spiritual pengguna. 

e. Grow out of the site and be unique 

Bangunan memiliki ciri khas yang lain dari bangunan lainnya. 

f. Celebrate the spirit of youth, play and surprise 

Bangunan dapat memberikan kejutan didalamnya, mengajak untuk bermain 

dan mengekspresikan keceriaan. 

g. Express the rhythm of music and the power of dance 

Bangunan dapat mendorong pengguna atau orang yang melihat bangunan 

dapat merasakan nuansa yang ingin diciptakan, sehingga dapat dikatakan 

apabila bangunan dapat mengajak seseorang yang melihat seperti sedang 

mendengarkan music dan mengundang untuk berdansa. 

Terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat diterapkan pada bangunan untuk 

memberikan karakteristik arsitektur orgaik pada bangunan yaitu : 

• Pemilihan Material 
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Pemilihan material dapat memunculkan karakterisitk arsitektur organik yaitu 

be inspired by nature and be sustainable, conserving, healthy and diserve. 

Material yang dapat digunakan yaitu material yang memberikan kesan alami, 

baik material yang diambil dari alam seperti bambu, kayu, batu alam atau 

tanaman, atau material yang digunakan berdasarkan adanya recycle seperti 

menggunakan botol kaca bekas sebagai dinding. 

• Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dapat disesuaikan berdasarkan analogi, bentuk yang 

menyatu dengan alam ataupun  karakteristik pengguna sehingga bentuk 

bangunan dapat memenuhi karakteristik arsitektur organik yaitu exist in the 

continuous present, unfold like an organism, celebrate the spirit of youth, play 

and surprise 

 
• Suasana Bangunan 

Suasana bangunan dapat diciptakan berdasarkan penataan prabot atau 

ruang, pemilihan warna, gambar atau mural,  yang diberikan pada dinding 

yang disesuaikan dengan pengguna dan menerapkan karakteristik arsitektur 

organik yaitu  express the rhythm of music and the power of dance, dan 

sastisfy social, physical and spiritual need. Terdapat beberapa karakteristik 

warna yang mempengaruhi psikologi anak, sebagai berikut : 

Tabel 5. 2 Karakteristik Warna Berdasar Psikologi Anak 
Sumber : Sapurto, W. Adi, 2002 dalam Landasan Teori dan Program Dwita 

Permatasari 
Warna Pengaruh 

Ungu Kekuatan, spiritual, royalty, kekaisaran, kesabaran, 
kecintaan pada kebenaran, rendah hati 
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Merah Hangat, hidup, kebahagiaan, keceriaan, semangat, 
kebebasan, darah, patriotisme 

Orange Semangat, senang, kehangatan, periang, antusias 

Kuning Imajinasi, gembira, kreatif, harapan 

Emas Matahari, mulia, kejujuran, kekayaan, kebijaksanaan, 
kehormatan, tempat pertama 

Perak Kemurnian, bulan, platinum, uji kebenaran 

Hijau Alam, kesuburan, kemakmuran, harapan, simpati, 
hidup, muda, optimis 

Biru Langit, loyalitas, percaya diri, kepolosan, religious 

Coklat  Tanah, bumi, kesuburan, alamiah, hangat, nyaman 

Putih Siang hari, polos, kemurnian, kesempurnaam, 
kebijakan, kebenaran 

Abu-abu Kehati-hatian, kedewasaan, pemaaf, retrospeks 

Hitam Kuat, kesuburan, malam, canggih, kesucian 

 

Penataan ruang  atau prabot dapat diperhatikan berdasarkan keseimbangan 

dalam desain berarti penyamaan tekanan visual suatu komposisi seperti 

dengan ukuran, warna, peletakan. Terdapat 3 bentuk keseimbangan, yaitu : 

• Bentuk simetris  : bentuk ini bersifat statis, formal, pasif, dan kaku. 

• Bentuk asimetris  : memberikan kesan gerak dan santai 

• Bentuk memusat : memberikan kesan memusat, berkumpul, 

mendorong untuk adanya sharing pada satu titik 

5.1.2. Studi Preseden 

Teleton Children’s Rehabilitation Center  

Arsitek : Gabinete de Arquitectura 

Lokasi  : Lambare, Paraguay 

Luas Area : 3200 m2 
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Tahun  : 2010 

Merupakan pusat rehabilitasi bagi anak-anak, dimana bangunan dibangun 

dan didesain berdasarkan keinginan masyarakat sehingga memberikan 

kesan tidak adanya kekangan atau kebebasan bagi penggunanya yang 

diwujudkan dengan : 

• Pemilihan Material 

Pada bangunan ini menggunakan material batu bata, keramik dan puing-

puing bangunan. Pemilihan material ini karena ingin memberikan nilai 

menghormati dari setiap barang yang dimiliki, memberikan perasaan bahwa 

adanya sesuatu kerusakan masih dapat diperbaiki selama ada niat dan 

menyatu dengan alam. 

 

 

Gambar 5. 1 Material Teleton Children’s Rehabilitation Center 
Sumber : https://www.archdaily.com/773980/telethon-childrens-rehabilitation-

center-gabinete-de-arquitectura 
• Bentuk Bangunan 

Bangunan dibuat berbentuk dinamis dan berlubang sehingga anak merasa 

dapat menembus banyak kejahatan yang ada melalui banyaknya lubang 

yang ada pada batu bata, bentuknya yang dinamis mengajak untuk berfikir 
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diluar dari kebiasaan dan mendorong agar anak melakukan kegiatan yang 

lincah. 

 

 

Gambar 5. 2 Bentuk Bangunan Teleton Children’s Rehabilitation Center 
Sumber : https://www.archdaily.com/773980/telethon-childrens-rehabilitation-

center-gabinete-de-arquitectura 
 

• Suasana Bangunan 

Suasana bangunan ditimbulkan dengan pemilihan warna pada bangunan 

dimana warna-warna alami yang dihasilkan oleh material tetap 

dipertahankan. Hal ini sebagai upaya untuk menanamkan sisi keaslian 

apabila di tunjukkan dapat memberikan keindahan tersendiri dan 

mempengaruhi psikologis anak. 

 

Gambar 5. 3 Suasana Bangunan Teleton Children’s Rehabilitation Center 
Sumber : https://www.archdaily.com/773980/telethon-childrens-rehabilitation-

center-gabinete-de-arquitectura 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Terdapat beberapa nilai-nilai arsitektur organik pada bangunan yang dapat 

diambil berdasarkan karakteristik dan studi pada bangunan yang dapat 

diterapkan pada proyek Pusat Pemulihan Trauma Anak di Yogyakarta, yaitu: 

Pemilihan Material 

Pemilihan material diterapkan sebagai upaya untuk memberikan 

karakteristik arsitektur organik pada bangunan yaitu be inspired by nature 

and be sustainable, conserving, healthy and diserve. Nuansa alami yang 

diberikan juga dapat menunjang penyembuhan sebanyak 40 %. Pemilihan 

material alami berdasarkan  bata ekspose, dinding botol kaca bekas, bambu, 

batu alam dan penggunaan vertikal dan roof garden 

Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik anak dimana pada 

pusat pemulihan trauma anak, mereka didorong untuk ceria, kreatif dan 

melakukan banyak aktivitas individu maupun kelompok. Sehingga bangunan 

sebisa mungkin berbentuk dinamis sesuai karakteristik anak yang didorong 

untuk melakukan banyak kegiatan. 

• Suasana Bangunan 

Pemilihan warna pada pusat pemulihan trauma anak didasari dengan warna- 

warna hangat seperti yang memberikan kesan ceria bagi anak usia 3-12 

tahun seperti ungu, orange, merah, kuning, emas. Sedangkan warna-warna 
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dingin diletakkan pada area yang membutuhkan ketenangan seperti kamar 

tidur dan warna ini diberikan pada fasilitas anak usia 13-18 tahun yang 

cenderung menyukai warna dingin seperti coklat, putih, abu-abu, hitam. 

Selain itu pemberian gambar-gambar hewan yang disukai anak juga di 

berikan sehingga anak tidak mudah bosan. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan sasaran yaitu untuk anak-anak yang mengalami trauma 

dibutuhkan suatu tempat pemulihan trauma dengan ruangan yang dapat 

mendorong anak untuk lebih tenang dan beradaptasi dengan cepat. Healing 

environment yaitu penyembuhan atau terapi dengan memanfaatkan 

suasana ruang, bangunan atau lingkungan yang dirancang untuk 

menghilangkan stres dilihat dalam bidang kesehatan dan dibentuk melalui 

segi arsitektural sehingga memberikan ketenangan, mempercepat waktu 

pemulihan kesehatan, dan mempercepat proses adaptasi pada pasien 

dengan cara melibatkan efek psikologis pasien didalamnya (Dijkstra 2009 

dalam http://e-journal.uajy.ac.id/11363/4/TA142243.pdf ).  Sehingga perlu 

adanya penerapan Healing environment pada ruang ekspresi, yaitu ruangan 

yang berfungsi mendorong anak untuk mengeluarkan segala perasaan yang 

selama ini dirasakan dan menjadikan anak lebih tenang dan terkontrol. 

Terdapat 3 penyesuaian ruang dengan karakteristik healing environment 

(Murphy 2008 dalam http://e-journal.uajy.ac.id/11363/4/TA142243.pdf ) 

antara lain : 
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Tabel 5. 3 Karakteristik 
Sumber : Analisa pribadi 

Pusat Pemulihan Trauma Anak Healing Environment 
Pemberian unsur pendekatan indra 
yang diaplikasikan pada ruangan 
dan lingkungan sekitar 

Pendekatan indra meliputi 
pendengaran, penglihatan, peraba, 
penciuman dan perasa  

Ruangan disesuaikan dengan 
sasaran dimana sasaran pada 
bangunan ini yaitu penyembuhan 
pada anak-anak 

Pendekatan psikologis pada pasien 

Pemberian unsur alam yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
sasaran 

Pendekatan alam dengan pemilihan 
konsep yang disesuaikan dengan 
kebutuhan 

 

Terdapat beberapa keuntungan yang didapat dalam menggunakan konsep 

ini pada sebuah bangunan pemulihan trauma (menurut founts dan gaby 

2008 dalam http://e-journal.uajy.ac.id/11363/4/TA142243.pdf ). antara lain : 

- Mengurangi stress dan kegelisahan pada pasien  

- Memberikan ketenangan 

- Meningkatkan tidur dan pemulihan  

- Meningkatkan kegembiraan pasien 

- Meningkatkan kepuasan dan produktivitas 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Terdapat 3 pendekatan secara arsitektur dalam konsep healing environment 

(menurut Murphy 2008 dalam http://e-

journal.uajy.ac.id/11363/4/TA142243.pdf ). Adapun pendekatan yang 

dimaksud yaitu : 

- Pendekatan Indera 
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Apabila dilihat dari sisi psikologis, semua indera yang ada pada tubuh 

berperan penting sebagai faktor penyembuhan. Sehingga peran indera 

dapat di terapkan dalam sisi arsitektural. Adapun pendekatan indera dalam 

arsitektural sebagai berikut : 

• Indera pendengaran 

Indera pendengaran dapat memberikan kesan menyenangkan sehingga 

memberi efek menenangkan pikiran atau memberikan kesan yang tidak 

sesuai sehingga menimbulkan perasaan yang tidak tenang. Dimana terdapat 

suara yang mempengaruhi perilaku anak, antara lain :  

Tabel 5. 4 Dampak Suara Pada Anak 
Sumber : Buku Faktor Akustik Dalam Perancangan Disain Interior 

Suara Dampak 
Suara gaduh dengan frekuensi diatas 50 dB 
pada siang hari yang berlangsung lama 

Rasa pusing, tertekan, 
sulit konsentrasi, 
membuat tidak nyaman 

Suara gaduh dengan frekuensi diatas 35 dB 
pada malam hari yang berlangsung lama 

rasa tidak nyaman, 
susah tidur 

Suara keras, teriakan, petir dengan frekuensi 
120 dB – 140 dB bersifat mengagetkan dan 
berlangsung sebentar 

Rasa takut, reflek anak 
untuk berlari atau 
mencari pertolongan 

Suara kendaraan tidak boleh lebih dari 80 dB Rasa tidak nyaman 
 

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada ruangan 

melalui indera pendengaran sehingga memberikan efek menyenangkan dan 

menenangkan meliputi : 

- Pemberian suara buatan pada ruangan : dengan memberikan 

ketenangan melalui suara buatan dengan penggunaan speaker, suara 

percikan air, atau suara binatang dengan suara pada jarak 8 Hz – 13,9 
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Hz dengan tekanan minimal 35 dB dengan intensitas suara musik  tidak 

lebih dari 3 jam/ hari, dimana pendengaran pada umumnya memiliki jarak 

20 Hz – 20 kHz.  

• Meminimalkan suara pada bangunan  : tidak semua suara 

memberikan efek baik pada psikologi, suara keras, berisik dan tidak stabil  

memberikan perasaan tidak tenang sehingga dalam pengaplikasian pada 

ruangan perlu adanya pengolahan pola ruang yang tepat dengan suara 

pada siang hari sebisa mungkin tidak lebih dari 50 dB dan suara pada 

malam hari tidak lebih dari 35 dB.  

Selain itu pemilihan material pada ruangan dapat memberi pengaruh 

pada ruangan, yaitu pada material atap dengan pemasangan lembar 

penutup atap dibawah atap genteng, viberglass 50 mm dan papan plester 

13 mm dengan lapisan foil pada bagian belakang dapat mengurangi 45 

dB suara atau dengan pemberian tanaman pada atap yang dilapisi 

dengan mineral wood setebal 100 mm dan plasterboard dengan foil maka 

dapat mengurangi suara 37 dB-42 dB. Pada dinding dapat dengan 

pemberian genteng yang disusun menutupi dinding, plester berlapis 

aluminium foil tebal 13 mm dan acian sehingga dapat mengurangi suara 

34 – 37 dB, atau dengan pemberian tanaman dengan pemilihan batang 

yang lembut dengan jarak 450 mm, dilapisi rangka kayu lunak 75x38 mm 

pada jarak 600 mm dan plasterboard 13 mm dengan acian pada kedua 

sisi sehingga dapat mengurangi suara 37 dB. Pada pintu dapat dengan 

pemilihan pintu baja (mengurangi 37 dB), pintu tahan api (mengurangi 40 
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dB) atau menggunakan pintu kayu. Material jendela dengan pemilihan 

kaca tebal 6 mm ( mengurangi 48 dB), atau kaca dengan tirai 

penghalang. Pada lantai dapat dengan penambahan matras atau karpet 

mampu mereduksi suara yang ada 

• Indera penglihatan 

Indera penglihatan memiliki peran penting untuk memberikan kesan atau 

efek kenyamanan dan psikologi pada suatu ruangan. Sehingga terdapat 

pengaplikasian pada ruang sebagai berikut : 

- Ketinggian ruangan : ketinggian ruangan perlu disesuaikan dengan 

pengguna, dimana bangunan tidak boleh terlalu tinggi yang akan 

memberikan perasaan takut pada anak. Ketinggian plafond perlu 

disesuaikan dengan luasan ruangan sehingga ketinggian memberikan 

rasa nyaman, sedangkan apabila plafond terlalu tinggi akan membuat 

anak berimajinasi akan adanya makhluk menyeramkan dan lain-lain 

- Banyaknya bukaan : pada pusat pemulihan trauma anak, suatu 

ruangan sebaiknya mampu memberikan rasa leluasa sehingga anak 

tidak memiliki rasa tertekan atau terbatasi. Hal ini dapat diberikan melalui 

banyaknya bukaan pada dinding melalui pemilihan material atau 

permainan pada bentuk bangunan. 

- Memberikan view  : selain bukaan, rasa bebas juga dapat 

diterapkan pada bangunan dengan cara memasukkan view kedalam 

ruangan atau menciptakan view didalam bangunan dengan pemanfaatan 
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unsur alam pada bangunan. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan 

rasa adanya bangunan dan lingkungan tersebut tidak membatasi anak 

untuk melakukan aktivitas. 

- Pemilihan warna  : Dalam arsitektur warna digunakan sebagai 

pemerjelas karakter suatu obyek, serta memberi aksen pada bentuknya. 

Warna juga sebagai pengekspresi suatu obyek sehingga mampu 

memberikan kesan yang diinginkan oleh perancang dan memiliki efek 

psikologis. Dibawah ini merupakan tabel warna dengan ekspresi yang 

ditimbulkan, yaitu 

Tabel 5. 5 Karakter Warna 
Sumber : Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, 2002, hal 86 

Warna Presepsi Waktu Ukuran Berat Volume 
Hangat Waktu melebihi 

perkiraan dan lebih 
menyenangkan untuk 
rekreasi 

Benda 
terlihat lebih 
panjang dan 
besar 

Terlihat 
lebih berat 

Ukuran 
yang 
tampak 
lebih kecil 

Dingin Waktu dibawah 
perkiraan.penggunaan 
warna ini cocok untuk 
area yang monoton 
atau kegiatan rutin 

Benda 
terlihat lebih 
pendek dan 
kecil 

Terlihat 
lebih 
ringan  

Ukuran 
ruang 
tampak 
lebih luas 

 

Sedangkan apabila dilihat dari sifat warna, anak-anak cenderung lebih 

menyukai warna-warna yang mencolok seperti merah, kuning, ungu. Dimana 

warna- warna tersebut tergolong dalam warna hangat yang mendorong anak 

untuk lebih kreatif dan ceria. Namun dalam pemilihan warna tetap harus di 

padukan dengan warna yang menenangkan seperti biru dan hijau namun 

warna tersebut hanya bersifat sebagai pelengkap. Anak-anak lebih 

menyukai warna hijau yang sebenarnya, atau didapat melalui tanaman. Atau 
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warna-warna soft yang dapat digunakan pada ruang yang memerlukan anak 

untuk bersitirahat seperti kamar. 

- Pemilihan bentuk : adanya bentuk-bentuk unik yang bervariatif 

dalam ruangan atau bangunan dapat mendorong anak untuk berfikir 

kreatif. Bentuk bentuk bervariatif dapat diperoleh dengan mengkombinasi 

material atau perabot yang unik 

- Pemberian karya seni : pemberian karya seni dapat dituangkan dengan 

Pemilihan gambar-gambar menarik ini dapat diterapkan pada dinding. 

Gambar-gambar lebih ditekankan pada gambar hewan yang lebih disukai 

anak 

• Indera peraba 

Dalam masa kanak-kanak, indra peraba merupakan faktor penting karena 

anak dapat merasa lebih puas apabila dapat menyentuh sesuatu. Sehingga 

perlu adanya pemilihan material ataupun jenis tanaman yang dapat 

memberikan tekstur dan aman untuk dipegang anak. 

• Indera penciuman 

Indera penciuman dapat memberi pengaruh besar terhadap ketenangan 

seseorang, namun pemilihan aroma harus benar-benar diperhatikan. 

Adanya aroma yang lembut dapat menurunkan tekanan darah dan detak 

jantung, sedangkan apabila aroma menyengat maka akan memberikan 

dampak pada peningkatan detak jantung dan cenderung mengganggu 

pernafasan dan ketenangan. Aroma dapat diperoleh menggunakan bunga-
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bunga yang berfungsi untuk menenangkan dan pemilihan disesuaikan pada 

peletakan bunga dan fungsi dari bunga itu sendiri karena setiap bunga 

memiliki fungsi dari aroma yang berbeda-beda. 

• Indera perasa 

Indra perasa dapat diberikan melalui unsur alam maupun buatan. Dalam 

suatu ruangan perlu memasukkan cahaya matahari yang memberikan rasa 

hangat, hal ini sangat membantu anak untuk merasa lebih cepat beradaptasi 

apabila dilihat dari segi psikologi.selain menggunakan cahaya matahari, 

ruangan juga dapat didukung dengan penggunaan cahaya berasal dari 

lampu pijar dengan pencahayaan sebesar 250 lux. 

- Pendekatan Psikologis 

Anak-anak yang trauma cenderung menyimpan perasaan dan tidak berani 

menyampaikan apa yang mereka rasakan dan menjadikan anak tertekan. 

Sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

- Penciptaan ruang yang mendorong anak agar dapat menyampaikan 

perasaan yang ada sehingga anak tidak tertekan melalui penataan, 

pemilihan material dan lain-lain yang ada pada ruang ekspresi 

- Pemberian zona privat atau publik pada suatu ruangan 

pendekatan psikologis pada anak dapat dengan cara membiarkan anak 

untuk memilih menyendiri atau berkumpul namun pemberian ruang agar 

anak dapat menyendiri dibatasi dan diarahkan anak agar dapat mulai 
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bersosialisasi dengan baik yang didukung dengan penataan ruangan atau 

fasilitas yang ada . 

- Pendekatan Alam 

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk membuat keadaan 

emosi lebih stabil, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar hormon 

stress dan meningkatkan energi. Pendekatan alam diterapkan pada ruangan 

yang disesuikan dengan sasaran pada fungsi bangunan yaitu untuk anak 

usia 3-18 tahun. Terdapat beberapa pendekatan alam yang perlu 

diperhatikan pada bangunan, yaitu : 

- pemberian unsur alam pada ruangan yang memberikan efek interaksi 

pada anak, yaitu adanya unsur alam yang diolah sehingga anak dapat 

menggunakan potensi alam sebagai bagian permainan seperti air 

mengalir, air mancur. 

- pemberian kesan ruang dalam tanpa adanya batasan dengan ruang luar 

melalui adanya tanaman pada dalam bangunan dan banyaknya bukaan 

sehingga anak yang ada didalam bangunan tidak merasa adanya 

batasan yang khusus 

5.2.2. Studi Preseden 

• Desa Semesta 

Fungsi bangunan : pusat rehabilitasi filantropi 

Lokasi   : Bogor 

Proyek  : proyek sedang berjalan sejak 2016 

Arsitek  : Magi Design Studio  
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Pemilik  : Yayasan Semesta 

Penghargaan  : World Architecture Festival (WAF) 2017 kategori 

Health-Future Projects Winner. 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Main Entrance dan lobi 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
 

Pusat rehabilitasi ini fokus pada tahap terakhir pemulihan kesehatan mental 

menyeluruh serta fase transisi menuju kembalinya ke masyarakat. Pusat 

rehabilitasi ini diperuntukkan bagi segala kalangan dan segala usia dengan 

pasien paling banyak yaitu orang dewasa serta lansia.  

Nilai-nilai Healing Environment pada bangunan : 

a. Pendekatan alam 

Pusat rehabilitasi ini dibangun ditengah perkebunan manggis dengan 2 lobi, 

12 unit pasien, 2 unit perawat, area olah raga, perpustakaan, unit doa , unit 

medis dan outdoor aula serbaguna sehingga mampu menampung 96 pasien, 

8 perawat serta dokter, penjaga dan relawan.  
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Gambar 5. 5 Desa Semesta 

Sumber : 
https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode 

 
Dibangun menggunakan konsep Enabling garden yaitu taman yang cocok 

bagi segala usia dan kemampuan sehingga mereka dapat berinteraksi dan 

menikmati suasana yang ada. Selain itu pada bangunan ini pendekatan alam 

diterapkan pada bangunan dimana terdapat taman yang mengelilingi 

bangunan yang bertujuan agar pasien dapat bercocok tanam kapan saja 

sesuai dengan karakter orang tua. 

 

 

Gambar 5. 6 Jembatan Penghubung Fasilitas 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
 

b. Pendekatan indera 

pendekatan indera diberikan pada unit pasien berada di sekeliling taman 

bunga dengan pemilihan bunga yang dapat digunakan sebagai terapi pada 

pasien. Selain itu unit juga dikelilingi oleh kebun rempah yang berada 

disekitar pohon eksisting. 
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Gambar 5. 7 Unit Rumah 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
 
Selain itu pendekatan indera juga diperlihatkan melalui bangunan yang ada 

dengan memasukkan view kedalam bangunan dengan cara memberikan 

bukaan yang optimal yang juga merupakan upaya untuk memasukkan 

pencahayaan dan penghawaan alami. Pemilihan warna ditetapkan pada 

warna-warna gelap dimana warna bersifat elegan dan lebih cocok bagi 

orang dewasa. 

 

 

Gambar 5. 8 pendekatan indera pada Unit Doa 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
 

c. Pendekatan Psikologis 

Pemberian faktor psikologis pada Desa Semesta menggunakan konsep 

sosial yang ditonjolkan pada unit pasien dimana dalam kamar memiliki 

kapasitas 4 orang dengan jumlah 2 tempat tidur. Unit didesain agar pasien 

dapat melakukan sharing atau mengobrol dan berbagi pengalaman serta 

keluh kesah sehingga pasien lebih merasa nyaman. 
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Selain itu pendekatan juga diberikan berdasarkan penataan ruangan dengan 

menggunakan tata ruang seperti rumah pada umumnya sehingga suasana 

yang ada pada rumah didapat  pada area ini. Terdapat 12 unit pasien yang 

digunakan untuk menampung seluruh pasien yang ada. 

Gambar 5. 10 Fasilitas Desa Semesta 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan studi terhadap pengertian dan karakteristik serta dilihat 

berdasarkan studi preseden yang ada, maka terdapat beberapa hal yang 

dapat diterapkan pada ruang ekspresi, antara lain : 

 

 

Gambar 5. 9  Kamar 
Sumber : 

https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=3000&count=3&mode= 
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• Pendekatan Alam 

Efek interaksi antara anak dengan alam dapat dengan unsur buatan seperti 

adanya air mancur yang diletakkan pada atap, adanya air yang mengalir 

pada kolam dimana kaki anak dapat dimasukkan kedalam kolam atau 

dengan adanya kolam kering dimana terdapat air yang menyembur keatas 

sehingga anak dapat memainkan air 

• Pendekatan Indera 

Terdapat beberapa hal mengenai pendekatan indera yang dapat diterapkan 
pada bangunan yaitu : 

- Indera Pendengaran : pemberian unsur pendengaran pada ruangan 

dengan cara memberikan speaker sebagai sarana adanya musik, 

memasukkan elemen yang dapat memberikan pengaruh menenangkan 

seperti suara air melalui air mancur, air mengalir serta ruangan didesain 

agar dapat memasukkan suara hujan dengan jelas ke dalam bangunan 

melalui pemilihan material atau adanya bukaan pada ruang ekspresi. 

Selain itu ruang ekspresi ini juga perlu meminimalkan suara dengan 

ruangan yang diletakkan jauh dari keramaian, pemilihan material yang 

mereduksi suara seperti pemberian tanaman pada atap atau dinding, 

genteng yang disusun menutupi dinding pemilihan material kaca tebal, 

atau penambahan matras pada lantai. 

• Indera Penglihatan : mempertimbangkan ketinggian ruangan melalui 

permainan plafond, memberikan banyak bukaan dan pemilihan material 

transparant seperti kaca pada dinding dan langit-langit, pemberian view 
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pada luar bangunan yang dapat dimasukkan dalam ruangan dan 

memasukkan unsur alam pada ruangan. Pemilihan warna-warna dengan 

unsur hangat yang diimbangi dengan warna dingin. Sedangkan bentuk 

bentuk variatif di tonjolkan dengan mengkombinasi material yang 

bermacam seperti menggunakan botol kaca bekas, menggunakan kusen 

kayu sebagai ornamen dinding, prabot dengan bentuk unik atau 

penggunaan bentuk pada bangunan seperti kaca berbentuk melingkar.  

 

 

 

 

Gambar 5. 11 Bentuk Variatif 
Sumber : https://id.pinterest.com/pin/445082375645712721/ 

 
Dan upaya pemberian karya seni dapat dengan gambar hewan yang 

dibentuk seperti sedang melakukan kegiatan berkelompok atau tertawa 

dan lain-lain atau gambar-gambar orang yang memiliki cerita 

• Indera Peraba  : pemberian material maupun pemilihan jenis 

tanaman yang memiliki tekstur dapat membantu pemulihan, namun 

dalam pemilihannya disesuaikan agar tidak membahayakan anak 

dengan tekstur yang bersifat lembut atau tidak dapat melukai anak 

• Indera Penciuman : pemilihan bunga seperti lavender, kamomile 

dipilih dan ditanam dekat dengan ruang ekspresi sehingga anak merasa 

lebih rileks. 
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• Indera Perasa  : didukung dengan pencahayaan alami yang 

dapat masuk kedalam ruangan dan pencahayaan buatan dengan lampu 

pijar sebesar 250 lux sehingga anak merasakan kehangatan dan merasa 

nyaman 

• Pendekatan Psikologis 

Sebagai pendekatan psikologis, terdapat ruangan yang didesain sehingga 

anak merasa bebas berekspresi dengan pemilihan bahan, perabot dan lain-

lain, seperti penggunaan cat yang dapat di coret-coret oleh anak dan dapat 

di hapus dan pemilihan material seperti matras sehingga anak dapat bebas 

berlarian, berlompat tanpa merasa takut terluka.  

Ruangan didesain sehingga anak dapat memilih berada dalam ruangan 

sendirian atau dengan orang yang dipercaya sehingga ruangan 

memungkinkan anak untuk saling berinteraksi dan sharing namun tetap 

memiliki sisi privasi. Seperti pemilihan prabot yang memungkinkan anak 

dapat bersembunyi atau memiliki ruangannya sendiri. 

 

 

 

 

 

 


