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BAB V 

KAJIAN TEORI PANTI REHABILITASI HIV/AIDSDENGAN PENDEKATAN 

DI SEMARANG 

5.1. Elaborasi Teori 

5.1.1. Pengertian Healing Architecture 

Healing architecture merupakan arsitektur yang 

menciptakan  lingkungan  yang memulihkan dan mampu 

merestorasi secara spiritual di mana bentukan, warna, material, 

dan ruang yang ada padanya dapat membantu keseimbangan 

pikiran, perasaan, dan keinginan para penggunanya (Erik, 

1997). Healing architecture memberikan suatu bukti nyata 

bahwa seni dan arsitektur dapat memiliki kualitas pemulihan 

yang sama dengan kualitas pemulihan yang dimiliki alam. 

Enam prinsip dari healing architecture atau arsitektur yang 

memberikan pemulihan yaitu: 

A. Kesatuan bentuk dan fungsi (the unity of form and 

function) 

 Yang menjadi pertanyaan dari prinsip ini adalah apa 

yang terjadi dalam suatu rancangan dan apa tujuannya 

dirancang. Desain bangunan harus dapat menjelaskan 

dengan nyata kesatuan bentuk dan fungsi sebagai sesuatu 

yang memiliki alasan. Yang harus dicapai dalam 
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perancangan yang bertujuan memulihkan salah satunya 

adalah seseorang harus bisa merasakan apa fungsi 

bangunan ketika ia memasukinya. 

B. Polaritas (polarity) 

 Polaritas sebagai sesuatu yang lebih dari dualitas yang 

berarti berbeda walaupun hubungannya tidak dapat 

dipisahkan seperti dua sisi mata uang kutub magnet, dan 

dua ujung garis. Secara praktis, polaritas diterapkan sebagai 

berikut : 

1) Kontras warna, bentuk, dan material terjadi pada semua 

skala, menciptakan tekstur yang kaya dari dua hal yang 

berbeda namun memiliki hubungan (konsep arsitektur 

organik). 

2) Menghubungkan ruang luar dan ruang dalam. 

C. Metamorfosis (metamorphosis) 

 Metamorfosis menganalogikan arsitektur sebagai 

tanaman berbunga yang memiliki perubahan setiap 

bagiannya, dari akar, daun, hingga bunganya.  Untuk  tujuan 

healing, metamorfosis mengarahakan rancangan sebagai 

sesuatu yang tidak monoton, tidak dominan pada pola 

simetris maupun grid, tetapi memiliki variasi baikdari bentuk, 

suasana, maupun urutan visual. Selalu ada perubahan dan 

perkembangan yang diinginkan untuk healing. 
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D.  Keselarasan dengan tapak dan alam (harmony with 

nature and site) 

Prinsip ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1) Bangunan dibentuk dan ditempatkan bertujuan untuk 

menciptakan ruang luar positif dan dapat digunakan 

bersamaan dengan adanya elemen-elemen alam yang 

ada pada tapak. 

2) Merefleksikan kualitas spesifik alam di mana bangunan 

ditempatkan. 

3) Individu dan alamnya berada saling mempengaruhi. 

E.  Alam yang dikembangkan oleh bangunan (the living 

wall) 

 Bangunan sendiri dapat menjadi elemen yang 

menghidupkan suasana luar jika bangunan itu dirancang 

terhubung dengan ruang luar pula. Prinsip ini bertujuan 

menciptakan suasana yang jika seseorang berada di dalam 

bangunan, dia tidak merasa tertutup di dalamnya, tetapi 

tetap terhubung dengan dunia luar. Dinding bangunan 

dirancang tidak hanya sebagai sesuatu yang solid, tetapi 

juga sebagai void. 

F.  Pencahayaan dari warna-warna (color luminosity and 

color perspective) 

 Warna dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam  
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tujuan  pemulihan, karena pengaruh warna telah diteliti 

sebagai sesuatu yang berpengaruh pada  mood  dan 

aktivitas individu (Johann, 1976). Beberapa teori warna dan 

aplikasinya antara  lain: 

1) Ruang dengan kegiatan aktif menggunakan warna 

hangat seperti warna- warna mawar 

2) Ruang dengan kegiatan pasif menggunakan warna 

tenang seperti biru, hijau, violet 

3) Aplikasi interior 

Untuk interior beberapa aplikasi yang dicontohkan antara 

lain: 

1) Ruang-ruang sosial diwarnai dengan warna kuning dan 

gradasinya untuk mengekspresikan percakapan yang 

hangat 

2) Ruang untuk orang sakit dengan kategori warm illness 

seperti demam menggunakan warna sejuk seperti hijau, 

biru, atau biru violet 

3) Ruang untuk orang sakit dengan kategori cool illness 

seperti kanker diwarnai dengan warna-warna mawar 

4) Aplikasi eksterior 

5.1.2. Metode Evidance Based Design dalam Healing Architecture 

Salah satu yang menjawab kebutuhan konsep rumah sakit 
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/ rehabilitasi saat ini ialah dengan metode evidence-based 

design (EBD) yang dipelopori oleh The Central for Health 

Design, asosiasi kesehatan dunia (2008) yang mengungkapkan 

bahwa metode EBD ini merupakan adaptasi dari inovasi 

pengobatan suatu penyakit yang dalam dunia medis dikenal 

dengan metode evidence-based medicine (EBM). 

Kirk Hamilton dan David Watkins, pakar desain fasilitas 

kesehatan (2009), menjelaskan definisi sederhana dari 

evidence-based design, yaitu sebagai hasil penerapan dari 

berbagai informasi terbaik untuk meningkatkan dan 

menghasilkan keputusan desain. Dalam pengertian yang lebih 

kompleks, Kirk Hamilton, juga menjelaskan bahwa Evidence-

based design merupakan sebuah proses mendesain  dalam 

penggunaan bukti (evidence) terbaru dan yang terbaik dari 

berbagai penelitian (researches) dan praktik yang ada, secara 

menyeluruh, eksplisit  dan  dilakukan  dengan penilaian yang 

baik bersama dengan klien yang penuh informasi tentang  

desain proyek yang unik dan memilik ciri khas tersendiri  

(Hamilton  &  Watkins, 2009, p.9). 

Kata kunci dari evidence-based design (EBD)  terletak  

pada  proses pembuktian (evidence), proses design decisions 

dengan EBD dilakukan dengan cara membandingkan berbagai 
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informasi seperti penelitian (researches) yang teruji 

kredibilitasnya dan juga praktik desain di lapangan, lalu 

desainer  melakukan  penelitian kembali untuk mencari bukti 

dengan melakukan analisa, dan penilaian sesuai guidelines, 

kesimpulan dari hasil penelitian kembali itulah yang 

menghasilkan bukti-bukti ilmiah (evidences) yang berkaitan 

dengan design outcomes yang diharapkan,    dimana    bukti-

bukti    (evidences)    tersebut    dijadikan    dasar   dalam 

mendesain.   Yang  spesifik  dari   evidence-based   design   

ialah   desainer melakukan penelitian/analisis, lalu dibuktikan 

apakah bukti (evidence) yang didapat menunjang design outcomes 

yang diharapkan atau tidak, sehingga aplikasi ke dalam desain 

menjadi lebih tepat (Malkin, 2008). 

5.1.3. Teori Lingkungan Pemulihan 

Beberapa elemen lingkungan fisik yang dianggap, diteliti, 

dan diidentifikasi sebagai elemen yang penting dalam suatu 

lingkungan pemulihan (Schweitzer, 2004) yaitu : 

A. Lingkungan Sensori 

 
Elemen lingkungan sensori terdiri atas beberapa hal, 

antara lain : 

 
1) Penciuman 
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Aroma yang menyenangkan dapat menurunkan 

tekanan darah, memperlambat pernapasan, dan 

menurunkan tingkat persepsi terhdap rasa sakit. 

Sebaliknya, bebauan yang tidak enak dapat 

menstimulasi rasa gelisah, takut, dan stress (Redd, 

1994). 

2) Suara/Kebisingan 

Kebisingan merupakan karakteristik lingkungan 

negatif pada rehabilitasi yang dapat meningkatkan 

persepsi terhadap rasa sakit dan penggunaan obat 

penghilang rasa sakit, gangguan tidur, dan dapat 

menyebabkan pasien bingung dan kehilangan 

orientasi. Kebisingan bahkan dapat berpengaruh 

terhadap lamanya pasien dirawat di rumah sakit 

(Grumet, 1993). Pasien sering mengeluhkan mereka 

sulit tidur dan staff mengalami stress dalam 

pekerjaannnya akibat kebisingan yang ada (Bayo,  

1995). Beberapa penemuan mengemukakan bahwa 

kebisingan dapat mengganggu upaya pemulihan 

dengan gangguan tidur, kualitas tidur yang semakin 

memburuk, meningkatkan tekanan darah dan detak 

jantung, serta mengurangi kepuasan pasien (Yinnon, 

1992). Lingkungan yang bising dapat  mengakibatkan 
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orang menjadi lupa diri, kurang berhati-hati, tanggap 

dan mengerti, serta tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dan tidak mampu menemukan tujuan 

atau solusi sederhana atas sebuah permasalahan 

3) Temperatur 

Sebuah survei mengidentifikasi bahwa 

temperatur memiliki  hubungan dengan kesehatan. 

Temperatur yang tidak tepat dapat mengakibatkan 

gangguan tidur (Closs, 1998). 

B. Kompleks Lingkungan 

Variasi ruang dan sensori dalam sebuah bangunan 

penting untuk fungsi emosional dan kognitif dan dapat 

berpengaruh terhadap fungsi sistem imun. Pasien dapat 

beristirahat dengan baik pada lingkungan rumah sakit 

yang memiliki variasi ola auditori seperti musik atau cerita 

dibandingkan dengan kesunyian yang tidak pasti (Smith, 

1986). 

C. Udara segar dan ventilasi 

Ventilasi alami dapat meningkatkan efisiensi energi 

bangunan. Environmental Protection Agency (EPA) 

memperkirakan bahwa polusi udara dalam ruangan adalah 

salah satu dari lima dampak buruk lingkungan bagi 
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kesehatan publik.  Lebih  jauh, EPA menyatakan bahwa 

polutan udara dalam ruangan dapat menyebabkan  iritasi 

mata, hidung, san tenggorokan, sakit kepala, hilangnya 

koordinasi, nausea, kanker,  dan kerusakan hati, ginjal, 

dan sistem saraf pusat. Udara dalam ruangan juga 

mengandung lebih banyak polutan dan sering dalam 

konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara 

di luar ruangan. (Stolwijk, 1990) 

D. Pencahayaan Alami dan Buatan 

Pemaparan cahaya berpengaruh terhadap produksi 

melatonin di dalam otak yang mempengaruhi pola tidur 

manusia. Selama 30 tahun terakhir, gangguan tidur 

ditemukan sebagai akibat dari depresi dan rat-rata 50-60% 

pasien dengan depresi mengalami gangguan tidur (Boivin, 

2000). Perbedaan antara cahaya alami dan buatan cukup 

signifikan, termasuk tingkat iluminasi, keseragaman dan 

penyebaran  cahayanya, ragam waktu, warna, dan jumlah 

radiasi ultraviolet. Pentingnya cahaya matahari untuk 

proses healing telah diteliti. Pasien depresi di unit  

psikiatrik lebih  cepat pulih dengan cahaya yang lebih 

terang (Beauchemin, 1996).  Pencahayaan  dalam 

ruangan yang tidak ditangani dengan baik dapat 
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menyebabkan berbgai masalah seperti masalah 

penglihatan, lelah mata dan sakit kepala, hilangnya 

konsentrasi khususnya pada orang yang sudah tua 

(Arneill, 2003). 

E. Pemandangan Alam 

Positive distraction atau distraksi positif adalah 

kondisi sosial-lingkungan  yang ditandai dengan 

kemampuannya meningkatkan mood dan menghilangkan 

stress. Alam sebagai salah satunya memiliki peranan 

penting terhadap kesehatan. View terhadap alam 

berhubungan berdampak pada singkatnya waktu pasien 

tinggal, kepuasan yang lebih tinggi terhadap perawatan, 

dan pengurangan penggunaan analgesik pada pasien 

solesistomik dibandingkan dengan pasien dengan view 

yang terhalang. Kurangnya jendela juga dapat mengurangi 

stimulasi positif dan meningkatkan efek negatif seperti 

kehilangan daya sensori. Pemandangan alam dapat 

mengurangi kegelisahan dan rasa sakit serta memiliki efek 

restoratif pada pasien maupun staff seperti peningkatan 

mood, tekanan darah lebih rendahm, dan memperlambat 

detak jantung (Ulrich, 2003). Menyediakan akses terhadap 

alam  kepada pasien, staff, dan keluarga, dengan 
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menyediakaan kebun outdoor dan indoor, view alam lewat 

jendela, dan berbagai artwork tentang alam, dapat 

menghilangkan stress. 

F. Mengalami alam 

Efek healing dari mengalami alam ini telah diteliti 

dapat menurunkan tingkat stress dan tegang otot (Cooper, 

2000). Bangunan dengan karakterisitk alam dan fitur visual 

seperti cahaya alami, pemandangan alam dan tananman 

indoor  sangat  disenangi oleh para pekerja. Tanaman di 

dalam ruangan juga telah terbukti meningkatkan efisiensi 

kerja, memusatkan perhatian pada pekerjaan, 

menurunkan tingkat stress dan tekanan darah, serta 

mengurangi ketidaknyamanan fisik. 

G. Karya Seni dan Musik 

Pasien yang memiliki visual akan karya seni tentang 

alam lebih tenang dan tidak membutuhkan dosis obat yang 

tinggi (Ulrich, 2003). Musik memiliki efek anxiolytic yang 

dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan level 

endorphin, memperlambat detak jantung, mengurangi 

kegelisahan dan asupan anestesi. 

H. Distraksi positif: Humor dan hiburan 

Tertawa memiliki manfaat yang baik bagi proses 
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pemulihan, kerena dapat meningkatkan optimisme, 

sosialisai dan kerjasama bagi pasien, den mengurangi 

ketergantungan akan alat-alat medis dan pengobatan (Fry, 

1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


