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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1 Tinjauan Teoritik  

Teori Arsitektur Humanis 

Tema desain pada projek “Panti Rehabilitasi Sosial Penderita 

Gangguan Jiwa di Demak” adalah Arsitektur Humanis. Latar 

belakang penekanan atau tema desain tersebut adalah : 

 
Bagan 5. 1 Kerangka Pemikiran Tema Desain 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Kata arsitektur humanis ini ditemukan dari bagaimana sebuah 

Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa mampu menjalankan fungsi 

sebagai sarana pelayanan dan perawatan kesehatan kejiwaan 

masyarakat dengan layak. Dengan penekanan kepada pasien serta 

seluruh pengguna bangunan, kemudian muncul pemikiran akan 

kebutuhan arsitektural yang mampu memenuhi tuntunan fungsi, 

kenyamanan, keamanan dan efektivitas sirkulasi di dalam bangunan. 
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Dari beberapa faktor yang menyebutkan urgensi tersebut, 

dikaitkan dengan literatur di bidang arsitektur yang memiliki topik 

bahasan mengenai arsitektur humanis dengan landasan paradigma 

Behavioral Architecture oleh Clovis Heimsath. Dalam konteks ini 

arsitektur humanis diterapkan pada fasilitas di panti rehabilitasi sosial 

untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan hidup pasien yang 

berkebutuhan khusus secara mental. 

Arsitektur dan Humanis dalam upaya memanusiawikan 

arsitektur dengan memperhatikan kebutuhan manusia di dunia. Jadi 

mengakomodasi kebutuhan jiwa masyarakat pada level yang 

berbeda dengan realisasi desain yang berlandaskan pada arsitektur 

humanis, arsitektur yang memanusiakan manusia dengan 

kebutuhan yang khusus. Untuk menciptakan lingkup bangunan 

berkonsep modern, nyaman bagi pasien bergangguan jiwa namun 

tetap ramah terhadap lingkungan sekitar. Hubungan perilaku dan 

lingkungan itu tidak hanya untuk mengetahui reaksi orang terhadap 

variabel arsitekur, tetapi juga untuk menemukan alasan terjadinya 

hubungan tersebut dalam sebuah perspektif interaktif (Bagus, 1996 

: 295). Di dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa faktor 

lingkungan dapat mempengaruhi proses penyembuhan seseorang 

serta mengambil peran sebesar 40% (Kaplan, Robert M. 1993. 

Health and Human Behavior) 
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Beberapa poin yang dapat menjabarkan dari humanisme dalam 

arsitekur adalah penataan ruang dan skala. Mengingat bangunan 

akan digunakan oleh penderita gangguan jiwa, sehingga skala 

bangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan ODGJ. 

“Sebuah desain lingkungan terapi yang memadukan antara unsur 

alam, indra dan psikologis dapat membantu sebuah proses 

penyembuhan” (Vidra Lidyana dkk. 2013) 

Ruang untuk kegiatan hunian menjadi bagian utama dari panti 

rehabilitasi sosial dan akan mendapat konsep perancangan yang 

disesuaikan dengan aspek dalam suasana humanisme yang 

berusaha diciptakan dalam bangunan. Ruang untuk kegiatan hunian 

merupakan tempat yang akan paling sering digunakan, selain itu di 

tempat ini diharapkan akan terjadi interaksi antar seluruh penghuni 

panti rehabilitasi. 

Menurut Krippendorf (2006 : 3) menyebutkan bahwa dasar 

sebuah desain adalah manusia dalam konteks semantik. 

Humanisme dicapai dengan adanya kenyamanan psikologis dan 

visual dari bangunan, sehingga pasien memperoleh rasa aman dan 

nyaman tanpa terasa seperti di dalam Panti Rehabilitasi Sosial 

Penderita Gangguan Jiwa, melainkan seperti hunian pada 

umumnya. 

Menurut Clovis Heimsath dalam bukunya “Behavior 

Architecture, towards an accountable design proces” yaitu perilaku 

dalam perancangan arsitektural berkaitan antara penghuni dengan 
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bangunan dan hubungan antara keduanya dalam konteks perilaku 

serta teknik perancangan arsitektur berbasis perilaku. 

 

5.2 Tinjauan Elemen Ruang pada Ruang Inap atau Bangsal 

Pengawasan secara fisik itu dapat dicapai dari suatu bangunan 

atau ruang yang melingkupinya. Elemen – elemen dalam ruang 

harus dapat meminimalkan pasien dari kemungkinan terluka ataupun 

melukai diri dan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Elemen 

ruang yang dimaksud yaitu lantai, plafon, dinding, pintu, jendela dan 

perabot ruang. Tinjauan mengenai ruang bisa didapatkan dari 

Standar Pelayanan RSJ (Depkes RI, 2009) dan Pedoman Sarana 

Prasarana RSJ (Puji, 2012) serta penelitian dari Saraswati & 

Haryangsah (2003). 

Elemen 

Ruang 

Desain 

Kesimpulan Saraswati & 

Haryangsah (2003) 

Depkes RI (2009), 

Puji (2012 

Plafon Plafon yang tinggi  Plafon yang 

tinggi 

Dinding Dinding berkesan 

tenang 

 Dinding 

berkesan tenang 

Lantai Lantai tidak licin  Lantai tidak licin 

Perabot Desain tidak tajam, 

tidak memiliki sudut 

lancip 

Meja / perabot 

permanen (built in), 

tidak 

menggunakan 

sudut lancip 

Tidak memiliki 

bentuk tajam, 

permanen 

Pintu Mengunakan pintu 

sorong 

Pintu kamar pasien 

terbuka ke arah 

luar 

Pintu aman 

dapat 

menggunakan 

jenis pintu 

sorong, pintu 

yang terbuka ke 

arah luar 
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Jendela Jendela lebar 

dengan teralis 

Daun jendela 

terbuka ke luar 

Jendela lebar, 

terbuka ke arah 

luar 

Tabel 5. 1 Komparasi Kriteria Desain Material Elemen Ruang 

Sumber : Saraswati & Haryangsah, 2003 ; Depkes RI, 2009; Puji, 2012 

Elemen 

Ruang 

Material 

Kesimpulan Saraswati & 

Haryangsah (2003) 

Depkes RI (2009), 

Puji (2012 

Plafon Material yang kuat Menggunakan 

material gypsum 

Material yang 

kuat 

Dinding Dinding memiliki 

permukaan rata 

Partisi 

menggunakan 

gypsum 

Menggunakan 

lapisan rata dan 

lunak, material 

partisi kuat dan 

tahan benturan 

Lantai Material bertekstur 

kasar pada kamar 

mandi 

Material vinyl 

dengan pola kayu 

untuk memberikan 

suasana seperti di 

rumah 

Material 

bertekstur kasar 

pada kamar 

mandi, material 

bertekstur halus 

pada ruang 

rawat 

Perabot  Material tidak 

mudah rusak, 

mudah untuk 

dibersihkan 

Material kuat, 

mudah 

dibersihkan 

Pintu Material tidak mudah 

rusak, kuat 

Kayu dengan 

rangka metal, 

material metal 

Material yang 

kuat, tidak 

mudah rusak 

Jendela Material yang kuat Terbuat dari 

material yang berat 

Material yang 

kuat 

Tabel 5. 2 Komparasi Kriteria Material Elemen Ruang 

Sumber : Saraswati & Haryangsah, 2003 ; Depkes RI, 2009; Puji, 2012 
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Elemen Ruang pada Rumah Penyembuhan dan Rehabilitasi 

Gangguan Jiwa 

Elemen 
Analisa 

Desain 

Plafon Plafonnya tinggi ditujukan agar pasien tidak dapat melarikan diri melalui 

plafon. Tinggi plafon ditentukan sesuai dengan tinggi dari pasien dan 

perabot yang ada, sehingga plafon tidak dapat dijangkau pasien. 

 
Dinding Sebaiknya dinding itu menggunakan warna yang terang dan teduh, 

permukaan dindingnya rata dan tidak bertekstur. 

 

Warna yang akan digunakan yaitu warna dingin / sejuk, 

sebab warna ini memberikan kesan damai, tenang dan 

meredakan. Warna tersebut dapat dikombinasikan dalam 

penggunaan pada dinding ruang rawat inap pasien 

gangguan jiwa. 

 

Adanya garis horizontal pada dinding akan memberikan 

kesan yang tenang bagi pasien. Garis horizontal memberi 

kesan tenang, istirahat, cenderung melebarkan ruang dan 

bersifat informatif. 

Lantai 

 

Perilaku dari pasien yang berbahaya yaitu suka lari – larian 

yang beresiko terpeleset terjatuh. Lantai selain 

menggunakan material yang tepat, sebaiknya 

meminimalisir adanya perbedaan ketinggian lantai antar 

ruang.  

Perabot Ruang 

aktivitas : 

sofa dan 

televisi 

 

 

Sofa ini tidak memiliki sudut yang tajam 

sehingga tidak berbahaya bagi pasien. 

Sofa ini terdapat penyangga untuk 

tangan yang akan membatasi interaksi 

dengan pengguna kursi lainnya. 

 

Sofa ini tidak memiliki sudut yang tajam 

sehingga tidak berbahaya bagi pasien. 

Tidak terdapat penyangga untuk tangan 

sehingga pengguna mudah berinteraksi 

dengan pengguna lain. 

 

Televisi akan tidak aman bila tidak 

menggunakan penghalang, sebab benda 
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ini dapat dengan mudah dirusak oleh 

pasien yang mengamuk. 

 

Adanya kerangka besi pada televisi itu 

sebagai pengaman televisi. 

Ruang tidur : 

tempat tidur 

 

Desain tempat tidur tidak memiliki sudut 

yang tajam sehingga tidak berbahaya, 

terdapat penghalang pada bagian kepala 

dan kaki untuk pengaman. Penghalang 

itu berfungsi sebagai penahan tali untuk 

mengikat pasien jika pasien tidak 

terkontrol. Penghalang juga dibuat di 

bagian samping agar lebih aman. 

 

Desain tempat tidur ini tidak memiliki 

sudut yang tajam sehingga tidak 

berbahaya, tidak terdapat penghalang 

pada desain ini sehingga tidak ada 

pengaman. 

 

 

Kursi ini terdapat penyangga untuk 

tangan sehingga dapat membatasi 

antara pengguna kursi dengan orang 

lain. 

 

Kursi ini tidak memiliki sudut tajam 

sehingga tidak berbahaya. Tidak 

memiliki sandaran sehingga tidak 

nyaman bagi pengguna dan 

mengakibatkan pengguna jatuh. 

 

Meja dengan bentuk lingkaran tidak 

memiliki sudut tajam, namun meja 

dengan bentuk ini efektif dalam 

penggunaannya. Sebab banyak ruang 

yang terbuang dan lebih sempit. 

 

Meja dengan bentuk persegi / persegi 

panjang dengan ujung ujung tumpul 

sehingga tidak berbahaya bagi 

pengguna. Bentuk meja ini lebih efektif 

dan efisien dalam penggunaannya. 

Pintu Pintu Swing 

 

Ayunan pintu 

pada jenis pintu 

ini dapat 

membahayakan 

pasein 

Digunakan pada ruangan yang luas, 

sebab pintu ini membutuhkan ruang 

membuka dan menutup. Pintu ini juga 

digunakan pada ruang yang privat sebab 

pengguna tidak berinteraksi dengan 

orang lain sehingga tidak berbahaya. 

Pintu sorong 

berkantung 

Letak pintu 

berada di dalam 

dinding ketika 

Pintu ini digunakan pada ruangan sempit 

atau ruangan yang menjadi tempat 

berkumpul / berinteraksi pasien. 
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pintu dibuka 

tidak berbahaya 

Ditempatkan pada ruangan yang 

memiliki resiko berbahaya yang cukup 

tinggi. 

Pintu sorong 

 

Lebih aman 

dibandingkan 

dengan jenis 

pintu swing 

Digunakan pada ruangan yang sempit 

dan dapat ditempatkan pada ruangan 

yang memiliki resiko berbahaya sedang. 

Jendela Jendela 

dengan 

engsel di 

atas 

 

Jenis ini cukup 

aman sebab 

ayunan daun 

jendela tidak 

terlalu lebar 

seperti pada 

jendela 

casement 

Bisa digunakan pada kamar tidur untuk 

menjaga privasi 

Jendela 

casement 

 

Tidak 

berbahaya bagi 

pasien yang 

berada di dalam 

ruang 

Dapat digunakan pada ruang yang tidak 

membutuhkan banyak privasi tetapi 

membutuhkan pencahayaan dan 

penghawaan yang maksimal 

Jendela mati 

 

Jendela ini tidak 

bisa dibuka, 

cukup tidak 

beresiko. Tetapi 

material kaca 

yang digunakan 

bisa berbahaya 

Dapat ditereapkan pada ruang yang 

butuh pencahayaan maksimal dan ruang 

yang butuh view keluar. 

Jendela 

geser 

 

Tidak memiliki 

ayunan seperti 

pada jendela 

lain sehingga 

aman untuk 

pasien 

Bisa digunakan pada ruang aktivitas dan 

ruang makan (ruang yang butuh 

pencahayaan, penghawaan, view keluar 

yang cukup banyak) 

Teralis Teralis tidak berkesan menutup dan rapat, menggunakan pola / motif yang 

tidak bisa digunakan sebagai alat penambat yaitu menggunakan motif 

vertikal 
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Motif horizontal memberikan kesan yang tenang, tapi motif 

ini digunakan sebagai penambat untuk menggantungkan 

diri. Jadi sebaiknya tidak digunakan pada pasien golongan 

depressed / yang masih ada kemungkinan untuk bunuh diri. 

 

Teralis rapat dengan motif vertikal memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi, sebab tidak dapat digunakan untuk 

menggantungkan diri. Tapi motif ini memberikan kesan 

menutup (seperti penjara), membuat suasana menjadi 

tegang (tidak menenangkan) 

 

Teralis rapat 10 cm dengan motif vertikal dan sedikit 

diagonal juga aman bagi pasien. Teralis ini masih berkesan 

menutup dan menegangkan. 

 

Teralis rapat dengan motif vertikal dan sedikit diagonal juga 

aman bagi pasien. Jaraknya antara 15 – 20 cm tapi masih 

tidak bisa dilewati pasien, sehingga masih aman. Tidak 

berkesan menutup dan tidak menimbulkan perasaan 

menegangkan. 

Tabel 5. 3 Kriteria Elemen Ruang pada Rumah Penyembuhan 

Sumber : Saraswati & Haryangsah, 2003 ; Depkes RI, 2009; Puji, 2012 

Sistem Kemanan dari Bentuk Fisik Ruang Tidur 

Material Bangunan Keamanan Psikologis Perawatan 

Jeruji Besi Aman Tertekan Mudah 

Kaca Tidak Aman Baik (bebas) Mudah 

Teralis Besi sebagai 

Ornamen 
Aman Baik Mudah 

Fibre Aman Baik (bebas) Mudah 

Tabel 5. 4 Sistem Keamanan pada Area Bangsal 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Aspek Warna 

Aspek ini mempengaruhi visual dan memberi keseimbangan 

terhadap visual suatu ruangan, serta dapat mempengaruhi kondisi 

psikis seseorang. 

“Warna dapat mempengaruhi jiwa manusia dengan kuat atau 

mempengaruhi emosi dari seseorang dan dapat menggambarkan 

suasana hati” (Darmaprawira. 2002) 
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Gambar 5. 1 Spektrum Warna 

Sumber : edupaint.com 

Macam – macam warna : 

Warna primer : warna dasar (merah, kuning, biru) 

Warna sekunder : warna primer yang sudah dicampur 

Warna muda  : warna pastel yang berkesan lembut dan aman 

Warna Efek pada Psikologis 

Putih Warna netral ini yang melambangkan kesucian, 

kesederhanaan dan juga kedamaian 

Biru Menunjukkan profesionalisme serta memberikan efek 

ketenangan dan melambangkan sebuah ketulusan 

Merah Warna ini identik dengan bahaya, berani dan kehangatan 

Kuning Dianggap sebagai warna cerah, hangat, makmur serta 

bersahabat. Menjadi stimulasi bagi nafsu makan 

Hijau Sering digunakan untuk menunjukkan sifat natural 

Hitam Identik dengan kematian dan kejahatan, namun dapat 

menjadi warna yang menyiratkan kecanggihan dan kekuatan 

Merah 

Muda 

Memiliki kesan feminism serta memberi efek menggoda dan 

menyenangkan 

Coklat Memberikan efek maskulin, hangat, sederhana dan sering 

berkaitan dengan produk alam terbuka, misal warna tanah 

Abu – abu Mengungkapkan ketidaktentuan atau ketidakjelasan 

Oranye Memberikan stimulus bagi kekreatifan seseorang dan 

memberi efek riang serta menyenangkan 

Emas Serupa dengan warna kuning, yaitu melambangkan 

kemakmuran serta memiliki kesan aktif dan dinamis 

Perak Memiliki karakter mahal, kemilau dan mewah 

Tabel 5. 5 Tabel Sifat Warna 

Sumber : Saputro, W. Adi, 2002 
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Berdasarkan tabel tersebut, maka pemakaian warna pada 

bangunan Panti Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut : 

 Kelompok ruang administrasi : warna putih yang memberi kesan 

kedisiplinan dan formil. 

 Kelompok ruang bangsal : warna terang dan sejuk (biru 

muda atau krem). Penggunaan warna yang cerah yaitu untuk 

ruang rekreasi (kuning atau hijau muda). 

 Kelompok ruang staff ahli : warna hangat sehingga 

rehabilitant yang sedang menjalani test konsultasi dapat berjalan 

dengan akrab dan santai (tidak merasa takut dan cemas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


