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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Tema desain yang diterapkan pada bangunan Panti Rehabilitasi 

Sosial Penderita Gangguan Jiwa ini adalah Arsitektur Humanis. 

Humanisme diartikan sebagai kekuatan atau potensi individu untuk 

mengukur dan juga mencapai ranah ketuhanan dan menyelesaikan 

permasalahan sosial. Humanisme menganggap bahwa individu 

rasional sebagai nilai yang paling tinggi dan menganggap individu 

sebagai sumber nilai terakhir (Bagus, 1996 : 295). 

Kata Humanis ditemukan dari sebuah Rumah Sakit Jiwa yang 

mampu menjalankan fungsi sebagai sarana pelayanan dan 

perawatan kesehatan kejiwaan masyarakat dengan layak. Dengan 

adanya penekanan pada pasien serta seluruh pengguna bangunan, 

kemudian muncul pemikiran akan kebutuhan arsitektural yang 

mampu memenuhi tuntutan fungsi, efektifitas dan kenyamanan 

sirkulasi di dalam bangunan. 

Menurut Rachmawati (2009; 77) menyebutkan kaitan antara 

manusia dengan arsitektur yaitu sebagai berikut : 

- Dalam hal pemenuhan suatu kebutuhan (needs) 

- Dal hal pemenuhan kebutuhan manusia sebagai komunitas 

(society) 
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- Dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam konteks 

berkemanusiaan 

- Dalam hal perubahan peran dan arsitek itu sebagai pelindung / 

penjaga alam yang mampu menciptakan kualitas hidup yang 

berkesinambungan 

Berdasarkan kajian dari arsitektur humanis, maka hal yang dapat 

diterapkan pada bangunan yaitu : 

a. Material 

Penggunaan material yang optimal dengan warna 

permukaan alami dan warna terang, serta dindingnya terbuat 

dari kayu, kaca dan beton. Adanya material dinding kaca 

bermanfaat untuk memudahkan perawat mengawasi pasien, 

begitu juga dengan pasien yang mudah menjangkau perawat. 

b. Konsep Kontradiksi 

Adanya dasar konsep dari kontradiksi awal perancangan 

menjadikan pelayanan serta kinerja bangunan menjadi maksimal 

bagi keseluruhan pengguna. Penerapan konsep tersebut 

diutamakan untuk area perawatan dan kegiatan dari pasien 

gangguan jiwa sebagai pelaku utama, adanya kebebasan 

namun masih terkendali serta adanya keterbukaan namun tetap 

memiliki privasi. Konsep tersebut diterapkan bagi perancangan 

projek Panti Rehabilitasi Sosial terutama bagi penataan pola 

sirkulasi dan ruang. 
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Panti Rehabilitasi Sosial merupakan fasilitas kesehatan yang 

melayani masyarakat khususnya di dalam bidang kesehatan. 

Bangunan Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa ini harus 

menerapkan prinsip “Safety Design” sebagai langkah pengaman 

untuk mencegah dan juga mengendalikan keinginan pasien untuk 

melakukan aksi bunuh diri. Pemilihan langgam Arsitektur Modern 

akan diterapkan di dalam perancangan bangunan tersebut, agar 

tercipta sebuah bentuk bangunan yang sesuai dengan fungsinya 

sehingga dapat menumbuhkan desain bangunan yang optimal. 

Arsitektur Modern adalah Internasional Style yang menganut 

Form Follows Function (bentuk mengikuti fungsi). Dari bentukan 

platonic solid yang serba kotak, tidak berdekorasi, perulangan yang 

monoton itu merupakan ciri dari arsitektur modern. Mempunyai 

pandangan bahwa arsitektur ini adalah sebuah olah pikir dan bukan 

olah rasa (tahun 1750), permainan ruang dan bukan bentuk. 

Arsitektur Modern ini memiliki ornamen yang sangat minim. Pada 

arsitektur modern fungsinya lebih diutamakan dalam menentukan 

ukuran, bahan dan bentuk.  

Ciri – ciri dari Arsitektur Modern : 

 Suatu gaya Internasional atau tanpa gaya 

 Berupa khayalan, idealis 

 Fungsional dan bentuknya tertentu 

 Elitis untuk setiap manusia 

 Bersifat menyeluruh dan luas meliputi banyak hal 
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 Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien, 

sebab dianggap tidak memiliki fungsi. 

 Nihilism yaitu penekanan perancangan pada space, maka 

desain akan menjadi simple, polos dan memiliki bidang – bidang 

dengan kaca lebar. 

 Prinsip Less is More 

 
Gambar 6. 1 Farnsworth House 

Sumber : pinterest.com 

Merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Ludwig Mies van der 

Rohe (tokoh arsitektur modern) yang mengacu pada pendekatan 

minimalis pada sebuah bangunan. Tidak ada penggunaan 

ornamen atau elemen bangunan lain yang berlebihan. Setiap 

elemen yang terbentuk berdasar fungsi sekaligus estetika secara 

bersamaan. 

Secara umum ciri dari arsitektur modern dilihat dari bentuknya 

yang asimetris, bentuknya kotak, atap datar, memiliki sudut lengkung 

dan halus. Bangunan modern di dekorasi dengan berbagai ornamen 

garis vertikal, horizontal dan diagonal sederhana. 

 

 


