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BAB 5. LANDASAN TEORI 

5.1. Anxiety dan Depresi 

Untuk merancang ruang yang mampu mempercepat pemulihan gangguan 

mental pasien, hal yang perlu dilakukan adalah mendalami karakteristik penderita 

gangguan  mental emosional untuk mengetahui kriteria desain yang mampu 

menunjang aktivitas terapi dan kesembuhan bagi penggunanya. 

 Anxiety/ Anxietas/ Kecemasan 

Anxietas/ kecemasan (anxiety) adalah suatu keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa suatu buruk akan terjadi, kecemasan adalah respon terhadap 

ancaman dan terjadi apabila tingkatnya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, 

atau apabila datang tanpa ada penyebabnya (Jeffrey et al. 2005). Berikut adalah 

tipe – tipe gangguan kecemasan : 

Tabel 27 Tipe gangguan kecemasan 
sumber: Jeffrey et al. 2005 

No. Jenis 
Gangguan  

Deskripsi Gejala 

1 Gangguan 
panik 

Terjadi serangan panik 
berulang dengan pikiran 
bahwa bahaya akan 
datang dan dorongan 
untuk melarikan diri 

 Ketakutan untuk terjadinya serangan 
panik lagi mendorong penderita 
untuk menghindari situasi 

 Serangan panik mulai secara tak 
terduga, namun dapat diasosiasikan 
dengan situasi spesifik 

2 Gangguan 
kecemasan 
menyeluruh 

Kecemasan yang 
persisten dan tidak 
terbatas pada suatu 
situasi tertentu 

 Kecemasan berlebihan 

 Terjadi peningkatan ketegangan dan 
perasaan tidak nyaman 

3 Gangguan 
fobia 

Ketakutan yang 
berlebihan terhadap 
objek atau situasi 
tertentu 

 Terdapat suatu hal yang 
menyebabkan individu berusaha 
menghindari kontak dengan hal 
tersebut 

 Terdapat beberapa jenis seperti 
fobia spesifik, fobia sosial, dan 
agorafobia 

4 Gangguan 
obsesif – 
kompulsif 

Obsesi berulang (pikiran 
yang berulang) dan/ atau 
kompulsi (titngkah laku 
yang dirasa sebagai 
sesuatu yang harus 
dilakukan) 

 2 tipe kompulsi mayor: pengecekan 
terus menerus, bersih – bersih 

 Obsesi menimbulkan kecemasan, 
yang dapat dikurang dengan tingkah 
kompulsif 



76 
 

5 Gangguan 
stres 
traumatis 

Reaksi yang timbul 
akibat peristiwa 
traumatis atau reaksi 
pasca trauma 

 Mengalami peristiwa traumatis, mati 
rasa 

 Rentan terhadap faktor yang terkait 
dengan trauma 

 

 Depresi 

Depresi merupakan satu masa dimana fungsi manusia terganggu, terutama 

yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih, termasuk perubahan pola tidur 

dan nafsu makan, konsentrasi, psikomotor, kelelahan, rasa putus asa dan tidak 

berdaya, serta keinginan untuk bunuh diri (Kaplan dalam Rizkiani, 2014). Berikut 

adalah jenis – jenis gangguan depresi: 

Tabel 28 Jenis gangguan depresi 
Sumber: National Institute of Mental Health, 2010 

No. Jenis Gangguan  Deskripsi Gejala 

1 Ganggaun 
Depresi Mayor 

Terdapat pikiran untuk bunuh 
diri dan berlangsung 
setidaknya 2 minggu (Kaplan, 
et al. 2010) 

 Perubahan nafsu makan 
dan berat badan 

 Perubahan pola tidur dan 
aktivitas, kekurangan 
energi, perasaan bersalah 

2 Gangguan 
dysthmic 

Bersifat ringan tapi kronis/ 
berlangsung selama 2 tahun/ 
lebih (National Institute of 
Mental Health, 2010) 

 Lebih berat dari depresi 
mayor 

 Masih dapat berinteraksi 
dengan aktivitas sehari – 
hari 

3 Gangguan 
depresi minor 

Bersifat ringan dan 
berlangsung lebih singkat 
(National Institute of Mental 
Health, 2010) 

 Mirip dengan gangguan 
depresi mayor dan 
dysthmia 

4 Gangguan 
depresi psikotik 

Gangguan depresi berat 
(National Institute of Mental 
Health, 2010) 

 Ditandai gejala halusinasi 
dan delusi 

5 Gangguan 
depresi musiman 

Muncul pada saat musim 
dingin dan menghilang pada 
musim semi dan musim 
panas 

 Musiman 

 

 Metode Penyembuhan 

Dua jenis terapi untuk penderita gangguan mental (Jeffrey et al, 2005), yaitu: 

1. Psikoterapi 

Psikoterapi adalah suatu interaksi sistematis antara klien dan terapis yang 

menyertakan prinsip psikologi untuk melakukan perubahan pada pikiran, 
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perilaku, dan perasaan klien. Jenis – jenis psikoterapi adalah psikoterapi 

individu (terapi psikodinamika, terapi perilaku, terapi humanistik, terapi 

kognitif, terapi kognitif behavioral, terapi ekletik) dan psikoterapi kelompok, 

keluarga dan perkawinan. 

2. Terapi Biomedis 

Menggunakan obat psikotropika dan biasanya dilakukan oleh dokter medis 

dan psikater. Terdiri dari terapi obat, terapi elektrokonfulsif dan psycosurgery. 

Terapi obat ini dapat diakukan untuk orang dengan gangguan jiwa ringan. 

Selain itu menurut Kuntjojo (2009), terdapat terapi lain yaitu berupa: 

1. Terapi Seni Kreatif 

Diperoleh melalui kegiatan seperti melukis, menari, dan bermain musik. 

2. Terapi Olahraga 

Berupa kegiatan senam bersama, jogging, berenang, aerobik, gym dan 

aktivitas lain yang dilakukan beregu. 

3. Terapi Keagamaan 

Upaya yang dilakukan untuk penyembuhan jiwa melalui ajaran agama, 

memberikan kesadaran bahwa Allah menganggapnya berarti. 

4. Sosioterapi 

Terapi ini dilakukan dengan kegiatan sosial seperti berlatih berjualan dan 

berinteraksi, memberikan sedekah. Digunakan agar penderita mampu 

berinteraksi kembali dengan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai 

mahkluk sosial. 

5. Mindfulness 

Terapi mindfullness ini dapat diperoleh melalui kegiatan yang memberikan 

pemenuhan terhadap pikiran, seperti yoga, dan meditasi. 
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 Teori Therapeutic Community 

Penanganan bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan pada 

jiwanya perlu dilakukan agar individu tersebut mampu menjalani aktivitas normal 

kesehariannya dan gangguan yang diderita tidak berkembang menjadi gangguan 

yang lebih serius. (Fasya, 2018). Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi 

yang dilakukan dengan tujuan untuk terapi penyembuhan klien, sehingga 

diperlukan kehati – hatian dalam berbicara (Afnuhazi dalam Fasya, 2018). Menurut 

Fasya (2018), diperlukan hubungan saling percaya untuk memberikan kelancaran 

dalam komunikasi di setiap fasenya dari klien terhadap perawat. Berikut adalah 

perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial: 

Tabel 29 Perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial 
Sumber: Riyadi dan Purwanto, 2009 

Komunikasi Terapeutik Komunikasi Sosial 

Terjadi antara perawat dan pasien atau tim 
kesehatan  

 Terjadi setiap hari antar orang baik dalam 
pergaulan maupun lingkungan kerja 

Komunikasi lebih akrab karena memiliki 
tujuan tertentu 

Komunikasi bersifat dangkal karena tidak 
mempunyai tujuan tertentu 

Perawat aktif mendengar dan memberikan 
respon kepada pasien 

Lebih banyak terjadi dalam pekerjaan 
aktivitas sosial 

Berfokus pada pasien yang memerlukan 
bantuan 

Pembicaraan tidak mempunyai fokus 
tertentu 

 

Winston Churchill dalam Dewi (2015) mengatakan bahwa kenyamanan 

pasien dipengaruhi oleh penataan ruangan kursi dan meja di ruangan tersebut, 

maka penataan ruang konseling membutuhkan penataan furniture dan lingkungan 

yang tepat, agar komunikasi dua arah berjalan lancar. 

5.2. Kajian Teori Arsitektur dan Penderita Gangguan Mental Emosional 

 Pengaruh Arsitektur terhadap Psikologis Manusia 

Menurut Halim (2005), psikologi arsitektur adalah studi yang mempelajari 

hubungan lingkungan binaan dan perilaku manusia yang saling mempengaruhi 

satu sama lain. Winston Churchill dalam Halim (2005) mengatakan “We give shape 
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to our buildings and they, in turn shape us”. Pengertian dari kalimat tersebut adalah 

bahwa sebuah desain arsitektur tidak hanya ditujukan untuk kriteria fungsional, 

namun juga mampu memenuhi kebutuhan psikologis penggunanya. 

Menurut Pearson (1989), terdapat 2 jenis bangunan/ rumah: 

1. The Natural House 

a. Design for harmony with the planet: memaksimalkan potensi alam melalui 

analisis orientasi, matahari, angin, dan air, menggunakan green material, 

meminimalisir penggunaan energi buatan, mengintegrasikan bangunan 

dengan ekosistem lokal, mengusahakan zero waste pada bangunan.  

b. Design for peace for the spirit: harmonisasi bangunan dan alam,  pemilihan 

warna dan bahan alami untuk menciptakan ruang personal dan terapeutik, 

integrasi desain dan tapak, menciptakan healing environment. 

c. Design for health of the body: menciptakan ruang dalam yang sehat, 

menjauhi environmental stressor yang berbahaya, menciptakan 

lingkungan yang tenang dan jauh dari kebisingan, memaksimalkan 

pencahayaan alami. 

2. The Dangerous House 

a. Sick building syndrome: bangunan yang membuat penghuni merasa tidak 

nyaman dan sakit – sakitan  

b. The polluting home: bangunan yang mengeluarkan terlalu banyak polusi 

seperti limbah air aerosol, asap, sampah, pestisida. 

c. The wasteful home: bangunan yang “boros”, contohnya dalam penggunaan 

material yang tidak sesuai seperti plastik/ yang tidak sesuai dengan modul, 

konsumsi dan buangan air berlebih tanpa diolah, penggunaan listrik 

berlebihan, dan limbah rumah tangga berlebihan. 

d. The alienating home: bangunan yang tidak memiliki ikatan dengan alam, 

dibangun tanpa pertimbangan lokasi sehingga tidak memiliki individualitas 
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 Kajian Teori Multi Sensory Manusia 

Pallasmaa (2005) berpendapat bahwa arsitektur masa kini adalah arsitektur 

yang diciptakan hanya untuk dinikmati melalui lensa kamera atau mata. 

Penggunaan material masa kini yang cenderung sintetis tidak dapat 

menyampaikan pesan apapun, berbeda dengan kayu dan bata. Hal ini dinilai 

menyebabkan arsitektur menjadi tidak bernyawa dan kehilangan makna nya. 

Pallasmaa (2005) menjelaskan bahwa sebuah karya arsitektur harus memiliki 

pengalaman multisensoris. Elemen tersebut di antara lain: 

Tabel 30 Elemen arsitektur multi sensory 
sumber: Pallasmaa, 2015 

Elemen Penjelasan 

Significance of 
the shadow 

Pencahayaan memiliki peran yang besar, sebagai batas ruang, 
penggunaan pencahayaan yang disarankan adalah low intensity 
light. Bayangan memberi bentuk dan nyawa terhadap arsitektur, 
menghasilkan pengalaman berbeda penggunanya 

Acoustic 
intimacy 

Suara alam sekitar sangat baik untuk meningkatkan keterikatan 
dengan alam sekitar, arsitektur hadir dengan pengalaman akustik 
tertentu untuk mampu memberikan pengalaman khusus, 
contohnya lonceng gereja, atau langkah kaki manusia 

Silence, time 
and solitude 

Arsitektur mampu memberi ketenangan dan kedamaian dalam 
rancangannya, memberikan rasa keberadaan dan kepemilikan 

Spaces of scent Aroma dari suatu tempat mampu memulihkan ingatan akan suatu 
tempat, dan ingatan akan memori tertentu 

Shape of touch Sentuhan mampu membaca tekstur, berat, kepadatan, temperatur, 
keaslian dari suatu elemen arsitektur. 

Taste of Stone Indera pengecap merupakan asal usul kuno dari ruang arsitektur, 
sebuah permukaan yang halus, berwarna dan dipoles dengan baik 
akan dirasakan dengan baik oleh lidah melalui mata. 

 

 Teori Ekspresi Arsitektur 

Ekspresi adalah apa yang telah kita lihat menurut pengaruh dan pengalaman 

sebelumnya. Oleh karena itu, tanggapan terhadap ekspresi yang dimunculkan 

oleh suatu objek akan berbeda – beda. Namun, terdapat aspek ekspresi yang 

dapat dilihat secara objektif (Surasetja, 2007).  

Ekspresi dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu fungsi, struktur dan budaya. 

Ekspresi bangunan dapat terwujud dari desain ruang, termasuk ruang dalam dan 

ruang luar. Persepsi visual muncul muncul dari garis dan bentuk yang mampu 
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mengkomunikasikan makna secara langsung maupun tidak langsung (Surasetja, 

2007). Menurut Suparno dalam Pattileamonia (2016), Terdapat 2 ekspresi yaitu: 

1. Ekspresi Ekstrovert 

Bangunan  mampu memberi kesan terbuka apabila fasade bangunan 

transparan dan terdapat banyak bukaan ruang dan ruang terbuka, sehingga 

penghuni bisa berinteraksi dengan lingkungan luar bangunan dan sebaliknya. 

Diperlukan permainan solid void pada fasade untuk menciptakan kesan 

terbuka. 

2. Ekspresi Introvert 

Bangunan yang memberi kesan tertutup memiliki sedikit bukaan dan 

cenderung masif. Penggunaan material tidak memperhatikan unsur sekitar dan 

tidak terbuka terhadap alam dan lingkungan sekitar, karena dibangun tanpa 

analisis terhadap lingkungan. 

 Teori Tata Ruang Ideal untuk Penderita Gangguan Mental Emosional 

Chrysikou dalam Azhari dan Rachmawati (2017) mengemukakakan  kriteria 

desain objek perancangan Pusat Kesehatan Mental yang diambil dari metode 

penyembuhan untuk diterapkan pada rancangan, poin – poin tersebut adalah: 

Tabel 31 Kriteria tata ruang ideal 
Sumber: chrysikou dalam azhari dan rachmawati, 2017 

Kriteria 

Desain 

Pengertian Keterangan 

Care in the 

community 

Rancangan harus dapat mendorong dan 

mengakomodasi adanya interaksi dan 

sosialisasi, menerapkan susunan massa 

radial dan sosiopetal yang dapat 

menstimulasi terjadinya interaksi sosial 

(Humprey O, 1957).  

Penerapan pola sirkulasi 

terpusat, dan pola linear 

bercabang pada area 

koridor halfway house, 

menerapkan furniture 

sosiopetal 

Design for 

domesticity 

Rancangan harus dapat menciptakan 

dan memberi suasana seperti di rumah/ 

homey. Memberikan kesan bersahabat 

dan menenangkan, serta menghindari 

koridor lurus dan terlalu panjang karena 

memberi kesan anti – terapeutik. 

Menggunakan skala 

manusia untuk memberi 

kesan ramah, bentuk 

massa bangunan 

memberi kesan homey, 

tidak klinis seperti rumah 

sakit/ rumah sakit jiwa. 
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Social 

valorisation 

Rancangan harus dapat menjaga privasi 

dan keamanan pengguna, melalui 

peletakan ruang berdasarkan 

zoningnya, mengadakan ruang untuk 

pengawasan. 

Pengelompokan ruang 

berdasarkan zoning dan 

radial terhadap area 

pengawasan 

Integrated 

with nature 

Rancangan harus dapat memanfaatkan 

dan memaksimalkan elemen alami pada 

tapak dan sekitarnya, dengan 

memanfaatkan view di sekitar lahan, 

penggunaan bentuk organik dan 

dinamis, memperbanyak tanaman, dan 

penggunaan material alam. 

Menerapkan pola dan 

bentuk terbuka yang 

dapat memaksimalkan 

elemen alami pada tapak 

dan hubungan manusia 

dengan lingkungan. 

 

 Teori Kebutuhan Warna untuk Penderita Gangguan Mental Emosional  

 Menurut Sue Lily (2010), penggunaan kombinasi warna monokrom mampu 

memberikan efek menenangkan karena tidak banyak jenis warna yang digunakan. 

Berikut adalah teori warna untuk penderita gangguan mental emosional : 

Tabel 32 Teori Warna 
Sumber: www.parkin.ca/blog/the-impact-of-colour-in-healthcare-design/parkin-colour-

chart-v5/ 

Warna Efek yang dipancarkan Baik untuk 

Merah Energi, kekuatan, motivasi, keyakinan, will 
power, keberanian, inisiatif, perhatian 
terhadap detail 

Depresi, negativity, 
shyness (perlu dihindari 
untuk kemarahan dan 
iritabilitas) 

Orange Menstimulasi badan dan pikiran, 
kepercayaan diri, optimisme, kekuatan 
batin, kreativitas, ekspresi diri, 
kebahagiaan, pikiran terbuka, revitalisasi 

Depresi, negativity, trauma, 
stress, berkabung dan 
kehilangan 

Emas Antusias, keseimbangan pikiran dan 
perasaan, kebijaksanaan 

Depresi (terutama selama 
menopause), stress dan 
anxiety 

Kuning Membangkitkan semangat, 
membersihkan, kemampuan untuk 
merasionalisasikan, kepuasan, 
kepercayaan diri, menghargai diri sendiri, 
mengontrol diri, menstimulasi mental 

Depresi, putus asa, lelah, 
negativity, sensitif terhadap 
kritik, kurang percaya diri 
(perlu dihindari untuk 
insomnia dan hiperaktif) 

Hijau Keseimbangan, harmoni, pengembangan 
diri, penerimaan diri, cinta terhadap diri 
sendiri dan orang lain, pembaharuan 

Stress, anxiety, self-pity, 
kebingungan 

Turquoise Ketenangan, membersihkan, 
menyembuhkan, hubungan personal, 
kebersamaan, persahabatan, ketahanan 

Stress, anxiety, kemarahan 

Biru Ketenangan, kedamaian, relaksasi, 
menenangkan, memantapkan, ekspresi 
diri, intuisi, kejujuran, kebenaran, 
kreativitas 

Insomnia, stress, anxiety, 
gangguan panik, 
kemarahan 
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Indigo Kebijaksanaan, intuisi, pemahaman, 
spiritualitas, kedamaian, ketenangan, 
inspirasi 

Kemarahan, OCD, psikosis, 
insomnia, anxiety (perlu 
dihindari untuk depresi) 

Ungu 
Violet 

Inspirasi, imajinasi, empati, rasa memiliki, 
membantu orang lain, menghargai diri 
sendiri, martabat 

Stress, anxiety, OCD, 
rendah diri, depresi berat 

Magenta Melepaskan masa lalu, move on, 
pemahaman spiritual 

agression 

Pink Ketenangan, kejelasan pikiran, kasih 
sayang, memelihara, kebaikan, mengatasi 

Hubungan rumit, insomnia, 
kemarahan, aggresion, 
sensitivitas berlebih 

Putih Bersih, kedamaian, ketenangan Depresi, stress, anxiety 

Abu – abu 
muda 

Bersih, alami, memberikan ketenangan Stress, anxiety 

Cokelat, 
abu – abu 
tua,warna 
tanah  

Membumi, kembali ke alam, memelihara, 
pemahaman alam 

Insomnia, stress, anxiety, 
gangguan panik, 
kemarahan 

 

 Teori Pelingkup Ruang dan Keamanan Bangunan untuk Penderita 

Gangguan Mental Emosional  

Penderita gangguan mental emosional memiliki perilaku yang membutuhkan 

keamanan tertentu dari sebuah bangunan, perilaku dan standar keamanan serta 

pelingkup ruang yang diperlukan antara lain: 

Tabel 33 Teori pelingkup ruang 
Sumber: analisis pribadi, 2019 

No Perilaku Standar Keamanan dan Pelingkup 

1 Perasaan tidak 
tenang, ingin 
menyendiri 

Tidak menggunakan dekorasi berlebih, merancang 
bangunan yang menstimulus hubungan sosial, antar 
sesama penderita atau penderita dan pengelola (Humprey 
O, 1957). 

2 Mengamuk secara 
tiba – tiba  

Tidak menggunakan perabot yang berbahaya terutama 
pada area privat seperti kamar tidur, menggunakan 
perabot built in dan beberapa perabot yang dapat 
dipindahkan namun terlalu berat untuk dilempar, 
menggunakan kaca shatterproof (Shepley et al., 2013) 
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3 Keinginan untuk 
bunuh diri 

Menggunakan sprinkler head yang tamper resistant 
sehingga tidak bisa digunakan sebagai gantungan untuk 
bunuh diri, menyediakan akses khusus untuk mengontrol 
pasien pada unit rawat inap, menghindari bentuk tajam 
(Shepley et al., 2013). Menyesuaikan tinggi plafon 
ditentukan sesuai dengan tinggi pasien dan perabot yang 
ada sehingga plafon tidak dapat dijangkau pasien (Azizah, 
Rifqi et al., 2015). Analisis tinggi plafon tanpa perabot dan 
dengan perabot : 

Untuk bangunan dengan lantai lebih dari 1, menggunakan 
teralis untuk keselamatan dan tidak digunakan untuk 
gantung diri. Disarankan teralis rapat dengan motif vertikal 
dan sedikit diagonal dengan jarak 15 – 20 cm. 

4 Emosi tidak stabil, 
dapat menangis 
dan gembira secara 
tiba – tiba  

Menggunakan warna yang terang dan teduh, permukaan 
dinding rata dan tidak bertekstur, Untuk meminimalisir 
pasien terjatuh, kurangi perbedaan ketinggian lantai antar 
ruang. Untuk pembatas ruang digunakan motif/ warna 
lantai yang berbeda  (Azizah, Rifqi et al., 2015) 
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 Teori Pertimbangan Ruang untuk Penderita Gangguan Mental Emosional  

Tabel 34 Pertimbangan Ruang  

Sumber: Shepley et al. 2013 
  Area Publik Kamar Pasien Area Pengelola Perabot Pertimbangan Umum 

Ruang 
Personal 

Hindari keramaian 
berlebihan 

Area komunal 
mengakomodasi untuk 
ideal 6 pasien 
Kombinasi double dan 
single room  

Ruang jaga perawat 
tidak mencegah 
hubungan antara pasien 
dan staff 

 Memberikan privasi 
akustik 

Kontrol Menyediakan akses 
menuju fasilitas lain 

Menyediakan 
kesempatan meng hias 
kamar sendiri 

 Perabot modular agar 
bisa ditata dan diatur 
ulang 

Fleksibilitas spasial 

Sensorik Menghindari koridor 
panjang dan jendela 
untuk ventilasi 

Jendela besar dan 
rendah untuk 
meningkatkan rasa 

 Menghindari material 
palsu, dan motif 
kompleks, , permukaan 
reflektif  

Menstimulasi 
kebisingan dan 
pencahayaaan, IAQ  
yang baik 

Organisasi Batas yang jelas antara 
area fungsional dan 
area sirkulasi 

Menggunakan built in 
furniture untuk 
memisahkan ruang tidur 

Area resepsionis yang 
mencerminkan 
treatment goals 

Finishing yang berbeda 
untuk mendukung 
aktivitas dan ruang 

Elemen visual untuk 
menstimulasi user, 
human scale dan 
transisi ruang 

Pengurangan 
Stress 

Melibatkan fasilitas 
olahraga 

Open floor pada area 
pasien, menggunakan 
warna yang kalem 

Staff lounge dan taman Artwork yang 
menenangkan 

Ketenangan sangat 
diperlukan 

Kenyamanan Lebar koridor 2.5 – 3 
meter untuk aktivitas 

 Kantor yang memadai Perabot yang nyaman 
empuk dan berlapis 

Hindari perabot yang 
terlalu banyak 

Hominess Menyediakan ruang 
untuk fungsi paralel 
seperti di rumah 

  Perabot non klinis Desain bersifat 
bersahabat, bukan 
dekoratif atau trendy 
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Kesimpulan 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan 

analisis sebagai berikut : 

Tabel 35 Kesimpulan teori ruang 
Sumber: analisis pribadi, 2019 

No Analisis Keterangan 

1 Pelaku Sasaran utama bangunan ini adalah Orang Dengan Masalah 

Kejiwaan/ ODMK yaitu anxiety dan depresi, pada tahap co 

operative dan semi depressed, dengan tujuan pencegahan. 

2 Konsep 

Penyembuhan 

Therapeutic community, yang penerapannya diwujudkan 

dalam arsitektur melalui healing environment dan therapeutic 

architecture 

3 Jenis Terapi Psikoterapi individu dan pasangan, Psikoterapi kelompok, 

Terapi seni kreatif (art therapy dan bermain musik), terapi 

olahraga (gym, berenang, jogging), Terapi keagamaan, 

Sosioterapi, Mindfulness (yoga) 

4 Bentuk Bentuk masa akan menerapkan sirkulasi terpusat dan pola 

linear bercabang. Masa bangunan di bentuk homey dan tidak 

klinis untuk mencegah stigma RSJ. Bentuk bangunan 

dirancang menstimulus bukaan dan hubungan manusia 

dengan lingkungan. Bentuk yang digunakan adalah bentuk 

organis dan dinamis. 

5 Warna Warna akan didominasi oleh warna putih, abu – abu muda, 

warna tanah. Penggunaan warna akan dominan ke 

monokrom.dan sedikit variasi warna emas, kuning, hijau, biru, 

atau ungu violet.  

6 Pelingkup 

Ruang dan 

Keamanan 

Bangunan 

Desain bangunan yang nyaman, dan aman namun tidak 

memberikan kesan mengurung dan menekan seperti RSJ. 

Menghindari bentuk tajam dan tempat yang mampu dibuat 

bergantung untuk menghindari keinginan bunuh diri yang kerap 

muncul pada penderita. 

7 Pertimbangan 

Ruang 

Bangunan mampu menstimulasi kebisingan dan pencahayaan, 

mengoptimalkan space komunal dan menciptakan suasana 

homey dan menghindari citra klinis, menggunakan built in 

furniture dan perabot modular untuk fleksibilitas. Menstimulus 

perasaan pengguna melalui elemen arsitektur. 


