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BAB 6. PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1. Pendekatan Desain 

Dalam perancangan Pusat Kesehatan Mental ini pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan perilaku penderita gangguan mental emosional dan 

pendekatan wujud ruang untuk mencapai ekspresi bangunan, serta pendekatan 

tata ruang, yang diperoleh melalui penerapan healing environment dan arsitektur 

terapeutik agar mampu merangsang proses pemulihan pengguna bangunan yang 

merupakan penderita gangguan mental emosional. 

6.2. Pendekatan Perilaku Pengguna 

Pendekatan perilaku penderita gangguan mental emosional dlakukan dengan 

harapan mampu menciptakan ruang dan suasana yang dibutuhkan oleh pengguna 

untuk mampu mempercepat proses penyembuhannya.  

6.3. Pendekatan Tema Desain 

Pendekatan tema desain perlu dilakukan terhadap projek Pusat Kesehatan 

Mental. Pendekatan diperoleh dari permasalahan yang telah ditentukan, dan 

tujuan yang ingin diperoleh. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan wujud 

ruang untuk mencapai ekspresi bangunan Pusat Kesehatan Mental yang berbeda 

dari RSJ, dan pendekatan tata ruang untuk memperoleh susunan ruang yang baik.  

 

 

 

Diagram 14 Pendekatan tema desain 
Sumber: analisis pribadi, 2019 
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Untuk mencapai tujuan, pendekatan dan tema desain yang dipilih untuk 

kemudian diterapkan pada projek Pusat Kesehatan Mental di Daerah Istimewa 

Yogyakarta melalui Healing Environment dengan fokus kajian Penerapan 

Arsitektur Terapeutik. Pemilihan arsitektur terapeutik sesuai dengan perancangan 

Pusat Kesehatan Mental yang berbeda dengan RSJ, jauh dari kesan seram dan 

diharapkan mampu mendorong penderita gangguan mental emosional untuk 

datang, dan mampu melibatkan arsitektur dan alam dalam proses penyembuhan/ 

terapinya, sehingga bangunan ini memiliki kekuatan tidak hanya dari ekspresi 

bangunannya, tetapi juga tata ruang dan fungsinya. 

6.4. Kajian Teori Healing Environment 

Healing Environment 

Healing Environment adalah desain lingkungan terapi yang memadukan 

unsur alam, indra, dan psikologis manusia. Menurut Ralene van der Walt dan Ida 

Breed (2012), prinsip – prinsip healing environment adalah: 

1. Independence (kebebasan/ keleluasaan) 

Perancangan mampu memberi rasa kemandirian pada pengguna dengan 

meningkatkan kepercayaan diri mereka. Desain yang dirancang menyediakan 

tempat untuk pribadi, maupun berkelompok, dan penggunaan material yang 

memberikan batas visual seperti struktur, tanaman, material yang digunakan. 

2. Consciousness (kesadaran) 

Lingkungan membantu membuat pasien sadar dan penuh perhatian terhadap 

lingkungan sekitar mereka, hal ini dicapai dengan merangsang indera 

manusia/ multi sensory architecture. 

3. Connectedness (kesinambungan) 

Untuk menangkal isolasi fisik dan sosial yang identik dengan rumah sakit jiwa, 

bangunan dirancang untuk mendorong rasa terhubung dengan 
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mengakomodasi aksesibilitas, interaksi sosial dan kontak dengan alam 

sekitar, hubungan dengan alam dapat dicapai dengan adanya jogging track. 

Bangunan dirancang terbuka terhadap umum, namun tidak membahayakan 

keselamatan pasien atau hubungan dengan publik. 

4. Purpose (tujuan) 

Desain mampu memberikan kesempatan dan tanggung jawab kerja pada 

pasien untuk ikut terlibat dalam lingkungannya, contohnya dengan pengadaan 

taman untuk terapi hortikultura. 

5. Physical Activities (kegiatan fisik) 

Lingkungan menyediakan tempat untuk aktivitas fisik dan olahraga, karena 

secara khusus bersifat terapi untuk penderita gangguan mental. Desain 

mencakup rute untuk berjalan/ jogging yang mampu memberikan pengalaman 

sensorik terhadap penggunanya. 

6. Restorative (pemulihan) 

Tempat beristirahat diletakkan pada area yang teduh dan cerah, material kursi 

dipilih yang nyaman dan tidak silau. Menyediakan tempat tenang dimana 

pasien memiliki privasi jauh dari kegiatan utama, kamar tidur pasien dirancang 

tenang dengan menggunakan pelingkup yang tahan kebisingan. 

Environmental Stressor 

Menurut Rizkiani (2014), fasilitas pelayanan kesehatan mental harus 

menjauhi karakteristik environmental stressor yang berupa kualitas udara, 

penghawaan yang buruk, tingkat keramaian, ketidakteraturan dan perubahan yang 

terjadi secara tiba – tiba untuk menjauhkan penderita dari tekanan di sekitarnya.  

6.5. Kajian Teori Arsitektur Terapeutik 

1. Keterkaitan dengan projek : 
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Arsitektur adalah faktor penting dalam kehidupan manusia, baik dalam 

keadaan sehat maupun sakit. Ketika manusia mengalami gangguan 

kesehatan, peran arsitektur menjadi semakin penting. Arsitektur terapeutik 

adalah arsitektur yang berpusat pada pengguna untuk membangun 

lingkungan binaan dengan tujuan mengidentifikasi dan mempelajari cara 

untuk menerapkan unsur spasial yang berinteraksi dengan pengguna secara 

fisiologis dan psikologis ke dalam desain (Chrysikou, 2014).  

2. Parameter desain dalam arsitektur terapeutik : 

a. Spatial Triad: group, therapeutic, dan solitude spaces 

Spatial Triad mengacu pada 3 jenis ruang yang berbeda. Pertama, ruang 

komunal untuk kelompok, berfungsi untuk tempat bermain dan interaksi 

bersama, kelompok besar maupun kelompok kecil. Kedua, ruang terapi, 

dimana pasien melakukan terapi (kelompok, individu, seni, rekreasi) untuk 

melawan depresi mereka.  Kemudian terdapat ruang menyendiri untuk 

pasien melakukan refleksi, dan meditasi, namun ruang ini harus dapat 

dipantau untuk alasan keamanan. 

b. Koneksi interior dan eksterior 

Hubungan menuju lingkungan eksterior merujuk pada view dan jendela 

yang dapat digunakan (bukan jendela mati). View natural dan penghawaan 

alami terbukti mampu mengurangi stress dan anxiety serta meningkatkan 

kesehatan secara menyeluruh (Schweitzer et al., dalam Basinger, 2011).  

c. Pencahayaan alami 

Cahaya alami sangat efektif dalam lingkungan penyembuhan, kekurangan 

cahaya alami terkait dengan depresi, peningkatan tingkat bunuh diri dan 

kesedihan. Hal ini bukan berarti ruang terapi dibanjiri dengan banyak 

cahaya alami, namun suasana cahaya alami yang terkendali (Hanyu dan 

Miwa dalam Basinger, 2011) 



91 
 

d. Kualitas sensorik: akustik, ruang dan aroma, bentuk dan sentuhan 

Desain melibatkan semua indera dalam perancangannya. Persepsi mental 

kita terhadap objek/ lingkungan dimulai dengan sensasi/ indera kemudian 

diproses melalui pikiran. 

3. Elemen dari Arsitektur Terapeutik : 

Menurut Basson (2014), konsep Arsitektur Terapeutik adalah arsitektur 

memiliki kemampuan untuk menyembuhkan melalui manipulasi ruang dan  

elemen – elemen arsitekturnya. Menurut Zhafran et al (2017), elemen 

arsitektur terapeutik adalah: 

a. Warna 

Psikologi warna memiliki kemampuan visual untuk merangsang 

kesembuhan pasien dan masyarakat sekitarnya. Warna mampu 

memberikan emosi positif dan negatif pada psikologi pasiennya. 

b. View 

Lingkungan dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan view 

buatan dan view eksisting pada tapak. 

c. Bentuk dan Fasad Bangunan 

Bentuk dan fasad yang digunakan pada arsitektur terapeutik 

mencerminkan bentuk yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan 

kondisi lingkungannya, serta melibatkan alam dalam perancangan desain. 

Fasad yang didesain harus memaksimalkan kualitas pencahayaan, dan 

penghawaan. Bentuk dinamis yang dimaksud adalah  
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d. Tekstur 

Berikut adalah analisis tekstur material menurut Ralene dan Ida (2012): 

Tabel 36 Analisis tekstur 
Sumber: Ralene dan Ida, 2012 

Bahan Warna Tekstur Efek Psikologis 

Rumput Hijau Halus Rileks/ santai 

Tanah Merah Halus Membangkitkan 
semangat 

Batu Kerikil Abu – abu  Kasar  Ketenangan 

Tanah Liat 
Berpasir 

Abu – abu  Halus  Ketenangan  

Batu bata Merah Halus  Membangkitkan 
semangat 

Batu alam Putih, abu – 
abu 

Kasar  Ketenangan  

 

Tekstur kasar digunakan pada objek yang difungsikan sebagai pegangan 

seperti railing, dinding, jalan pada taman untuk meningkatkan kesadaran 

dan keamanan. Sementara tekstur halus digunakan pada objek untuk 

beristirahat. 

e. Pencahayaan 

Pencahayaan terbagi menjadi 2 yaitu alami dan buatan. Pencahayaan 

alami diperoleh melalui bukaan pada dinding atau langit – langit. Manfaat 

pencahayaan alami adalah mengurangi kecemasan psikis serta 

mendorong emosi positif sesorang. 

f. Suara 

Gambar 27 Maggie centre for cancer 
Sumber: 

http://www.abitare.it/en/architecture/projects/2018/02/01/ospedali-
architettura-benessere/?refresh_ce-cp 
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https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMicmG1t3fAhUJtY8KHV-YBsMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.abitare.it/en/architecture/projects/2018/02/01/ospedali-architettura-benessere/&psig=AOvVaw3tRCKD8RVrq1guk_9HT8b-&ust=1547019273244453
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Suara pada lingkungan mungkin memberikan rangsangan buruk dan baik 

pada psikis pasien, sumber suara yang memberi rangsangan buruk antara 

lain kegiatan manusia, kendaraan dan kegaduhan orang lain. Sementara 

rangsangan baik diperoleh dari suara alam termasuk gemericik air, dan 

musik dengan irama pelan. 

g. Termal 

Pengendalian 2 komponen klimatologi yaitu matahari dan angin. 

h. Aroma 

Aroma bunga dan buah dapat memperlambat pernafasan, mengurangi 

tekanan darah dan denyut jantung serta membuat pengguna menjadi 

rileks. Berikut adalah tanaman yang dapat digunakan sebagai aromaterapi: 

Tabel 37 Analisis aroma 
Sumber: Zhafran et al, 2017 

Nama Efek Psikologis 

Lavender Relaksasi dan meredakan sakit kepala 

Mawar Meningkatkan memori otak dan semangat 

Cendana Meredam ketegangan ketakutan dan kecemasan 

Melati Mengoptimalkan pikiran positif, kejernihan pikiran dan 
ketenangan jiwa 

Kenanga Menimbulkan perasaan senang dan tenang 

Rosemary Menyegarkan tubuh dan pikiran, rasa percaya diri 

Geranium Mengurangi ketegangan syaraf 

 

i. Taman Terapeutik 

Merupakan taman di ruang luar yang didesain spesifik untuk pengguna 

tertentu (Horowitz, 2012).  

 

 

 

 

 

Gambar 28 Therapeutic garden 
Sumber: https://www.hok.com/design/service/landscape-architecture/walter-

reed-national-military-medical-center/ 
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