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BAB 7. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Untuk mengubah stigma negatif di masyarakat, dibutuhkan bangunan dengan 

tipologi yang berbeda dari rumah sakit jiwa. Ekspresi Pusat Kesehatan Mental 

Penderita Anxiety dan Depresi akan dimunculkan pada wajah bangunan. Ekspresi 

yang ingin ditampilkan adalah: bersahabat, tidak menyeramkan, mengayomi dan 

non klinis, berbeda dengan RSJ, mampu mengundang orang untuk datang. Pada 

entrance, terdapat ruang terbuka sebagai eye catcher yang sekaligus berperan 

sebagai taman terapeutik umum dan menonjolkan kesan bersahabat dan tidak 

menyeramkan. Fasilitas umum seperti perpustakaan, seminar, apotek dan edukasi 

masyarakat akan diletakkan di depan untuk wajah bangunan.  

Penerapan karakteristik Yogyakarta pada bangunan dimunculkan melalui 

perpaduan arsitektur tradisional jawa untuk menghargai lokalitas/ local wisdom 

Gambar 30 Ekspresi bangunan kesehatan non klinis 
sumber: archdaily.com 

Gambar 29 Penerapan elemen yogyakarta dalam bangunan 
sumber: https://www.coroflot.com/anggorosb/1st-WINNER-Sayembara-Desain-

Kawasan-Terpadu-Penanda-Keistimewaan-Yogyakarta-2017 
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Daerah Istimewa Yogyakarta, modern, untuk meningkatkan ekspresi bersahabat 

dan terbuka terhadap lingkungan sekitar dan tropis, untuk meningkatkan ekspresi 

bersahabat dengan alam dan menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. 

7.2. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan yang akan ditampilkan pada Pusat Kesehatan Mental di 

Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil potensi wilayah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan perwujudan dari ekspresi bangunan Pusat Kesehatan Mental 

yang berbeda dari rumah sakit jiwa, adapun kemungkinan bentuk bangunan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 38 Konsep bentuk 
Sumber: analisis pribadi, 2019 

Elemen 
Arsitektural 

Kemungkinan Penerapan Desain 

Bentuk dan 
Komposisi 

Bentuk bangunan didasarkan pada prinsip design for harmony with 
the planet, melalui analisis dan penyesuaian pada tapak. 
Kemungkinan penerapan bentuk adalah mengikuti axis jalan dan 
sungai, serta berorientasi pada Gunung Merapi dan Sungai Boyong. 
Penerapan bentuk atap didasarkan pada kebutuhan untuk antisipasi 
terhadap bencana abu vulkanik dari Gunung Merapi, oleh sebab itu 
dipilih atap yang memiliki kemiringan besar, kemungkinan 
penerapan bentuk atap adalah: 
 

Proporsi Menerapkan tinggi rendah bangunan untuk menciptakan view yang 
berbeda. Massa rehabilitasi diletakan pada kontur tertinggi, dan 
hanya terdiri dari 1 lantai untuk memaksimalkan view dan kebutuhan 
pasien.  

Elemen 
Pelingkup 

Menggunakan warna warna netral dan menyatu dengan alam 
sekitar, seperti putih, abu dan warna tanah. Menggunakan variasi 
bentuk, tekstur dan garis vertikal diagonal untuk alasan keamanan 
penderita gangguan mental emosional, terutama pada massa 
bangunan fasilitas umum/ edukasi yang lebih dari 1 lantai. 

Kualitas 
Sensorik 

Keseimbangan dalam merangsang elemen sensorik yaitu panca 
indera melalui warna, view, tekstur, bentuk, pencahayaan, suara, 

Gambar 31 Penerapan atap miring 
sumber: https://www.arsitag.com/blog/mengadaptasi-desain-

mid-century-dalam-kehidupan-modern/ 
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aroma dan keadaan termal pada area interior maupun eksterior 
sesuai prinsip arsitektur multi sensory untuk memberi pengalaman 
lebih pada penderita gangguan mental emosional. 

 

7.3. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Konsep tata ruang dalam bangunan Pusat Kesehatan Mental ini 

menggunakan organisasi radial dengan pola kincir angin. Konsep ini dipilih dengan 

tujuan agar pengunjung maupun pasien dari pintu masuk utama dapat menyebar 

menyebar sesuai aktivitas masing – masing. Halfway house  menerapkan 

organisasi ruang radial karena perlunya pengawasan terpusat dari pengelola 

terhadap pasien inap, namun pasien inap tetap memiliki akses menuju terapi.  

 

 

 

 

 

Perancangan suasana ruang pada Pusat Kesehatan Mental ini menggunakan 

konsep healing environment dan arsitektur terapeutik, konsep tata ruang 

memaksimalkan koneksi antara interior dan eksterior, dengan memberikan banyak 

bukaan dan skylight untuk memasukan pencahayaan alami dan menerapan void.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32 Pola kincir angin 
Sumber: DK Ching, 1979 

Gambar 33 Koneksi interior dan eksterior 
sumber: https://worldarchitecture.org/architecture-

projects/nvmv/building-void-project-pages.html 
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Berikut adalah konsep perencanaan tata ruang yang diperoleh melalui 

pendekatan tata ruang dan penerapan arsitektur terapeutik, healing environment: 

Tabel 39 Konsep perencanaan tata ruang 
Sumber: analisis pribadi, 2019 

PRINSIP 
ARSITEKTUR 

STRATEGI PENCAPAIAN 

Spatial Triad Menyediakan ruang komunal, ruang individu dan ruang terapi 
dalam bangunan Pusat Kesehatan Mental, namun tetap dalam 
sebuah kesatuan untuk alasan keamanan. Namun tidak terlalu 
menonjol untuk alasan kenyamanan pengguna. Dicapai melalui 
penerapan batas visual pada desain, seperti perbedaan warna, 
tekstur.  
 

Koneksi 
Interior dan 
Eksterior 

Gubahan massa dibuat dari bentuk geometris yang mengalir 
membentuk ruang yang terkait. Memperbanyak bukaan untuk 
pencahayaaan dan penghawaan. Berikut contoh perbedaan 
suasana akibat koneksi interior dan eksterior yang diharapkan: 

 

Pencahayaan 
Alami 

Memasukkan cahaya dalam jumlah secukupnya, tidak 
berlebihan (skylight, jendela) untuk menciptakan suasana ruang 
yang mendukung proses penyembuhan. 

Gambar 36 Suasana ruang 

sumber: https://id.pinterest.com/pin/470696598552731396/ 

Gambar 34 Spatial triad pada lobby 
sumber: http://www.visuaheli.com/blog/?p=533 

Gambar 35 Perbedaan suasana 
sumber: https://id.pinterest.com/pin/520588038175549308/ 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil8fLxhZDhAhWa6nMBHe-fCq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.visuaheli.com/blog/?p%3D533&psig=AOvVaw0N9WC1hbjUeG5ss-jDbfaj&ust=1553148114173053
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil8fLxhZDhAhWa6nMBHe-fCq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.visuaheli.com/blog/?p%3D533&psig=AOvVaw0N9WC1hbjUeG5ss-jDbfaj&ust=1553148114173053
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrvqy94_hAhXVfCsKHT40C0cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/168955423490838111/&psig=AOvVaw1srAo0Bto2QCG5CIozVtBt&ust=1553144199798378
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrvqy94_hAhXVfCsKHT40C0cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/168955423490838111/&psig=AOvVaw1srAo0Bto2QCG5CIozVtBt&ust=1553144199798378
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrvqy94_hAhXVfCsKHT40C0cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/168955423490838111/&psig=AOvVaw1srAo0Bto2QCG5CIozVtBt&ust=1553144199798378
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrvqy94_hAhXVfCsKHT40C0cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/168955423490838111/&psig=AOvVaw1srAo0Bto2QCG5CIozVtBt&ust=1553144199798378
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Kualitas 
sensorik 

Keseimbangan dalam merangsang elemen sensorik yaitu panca 
indera melalui warna, view, tekstur, bentuk, pencahayaan, 
suara, aroma dan keadaan termal. 

 

7.4. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Pusat Kesehatan Mental merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari 

beberapa massa yang memiliki fungsi berbeda, yaitu fungsi umum dan edukasi, 

konseling, terapi, dan rehabilitasi Untuk itu, terdapat konfigurasi jalur. Pola 

konfigurasi yang diterapkan pada tapak adalah konfigurasi radial. Pada pertemuan 

antara massa bangunan dengan fungsi berbeda, terdapat ruang terbuka yang 

berfungsi untuk menghubungkan massa bangunan tersebut. Bangunan 

rehabilitasi berlokasi di area dengan kontur tertinggi untuk view maksimal. Untuk 

menjaga privasi namun tidak berkesan mengurung, vegetasi diatur menjadi batas 

ruang. Ruang – ruang terbuka hijau berperan sebagai taman terapeutik, dengan 

penggunaan material alami dan elemen air untuk membantu proses penyembuhan 

. 

 

 

 

 

 

 

Taman ini bersifat terapeutik dan berfungsi untuk area pertemuan, berbincang 

dan relaksasi pasien. Massa bangunan untuk fasilitas umum edukasi dan 

konseling berlokasi di depan sebagai wajah dari Pusat Kesehatan Mental. Pada 

taman terapeutik terdapat tanaman peneduh, tanaman buah dan sayur/ 

holtikultura sebagai salah satu terapi penderita. Selain itu terdapat bebungaan 

untuk merangsang aroma dan semak – semak untuk estetika. Terdapat kolam ikan 

Gambar 37 Koneksi antar bangunan 
sumber: https://id.pinterest.com/pin/470696598552701427/ 
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untuk menurunkan iklim mikro dan furniture serta sarana olahraga untuk 

mendukung fungsi komunal dari taman. 

7.5. Landasan Perancangan Pelingkup Bangunan 

Untuk menunjang proses penyembuhan pasien, material yang digunakan 

pada bangunan memiliki peranan yang cukup kuat.  

Penutup dinding menggunakan bata ringan sebagai dinding pengisi, dan 

karena ringan sehingga tahan gempa, menggunakan roster pada bagian tertentu 

untuk memberi penghawaan alami namun tetap ada privasi. Untuk area yang 

membutuhkan pencahayaan maksimal, digunakan tempered glass. Pada 

beberapa bagian bangunan, untuk memberi kesan alami, menggunakan dinding 

batuan alam. 

Material untuk atap menggunakan material yang tidak menangkap abu 

vulkanik, sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana pasca erupsi, yaitu genteng 

tanah liat atau asbes dan menggunakan roof garden memperkuat nilai integrated 

with nature, tempered glass untuk memaksimalkan skylight ke dalam bangunan.  

Untuk material penutup lantai, menggunakan granite tile pada area besar 

seperti lobby, resto, dan ruang seminar. Pada area koridor, konseling, terapi dan 

rehabilitasi menggunakan penutup vinyl, karpet, dan keramik untuk memberi 

kesan hangat dan homey, serta meningkatkan kenyamanan pengguna (studi 

ruang khusus).  

7.6. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

1. Struktur Bawah 

a. Pondasi Footplate 

Jumlah lantai bangunan pada proyek berkisar 1-2 lantai. Untuk itu 

digunakan pondasi footplate 

b. Pondasi Lajur Batu Kali 
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Pada bangunan yang hanya memiliki 1 lantai, digunakan pondasi lajur batu 

kali. Pondasi lajur batu kali dapat dikombinasikan dengan baik bersama 

pondasi footplate. 

2. Struktur Tengah 

a. Struktur Rangka 

Struktur ini terdiri dari kolom dan balok, sehingga lebih fleksibel dalam 

penataan ruang dan peletakan bukaan, karena bangunan ini membutuhkan 

banyak bukaan dengan lokasi yang berbeda – beda. Pemilihan struktur 

rangka beton juga didasarkan pada lokasi tapak yang termasuk Kawasan 

Rawan Bencana Zona I dengan potensi bahaya abu vulkanik. 

b. Plat Lantai Bondeks 

 

 

 

 

 

 

Plat lantai bondeks lebih ekonomis karena plat bondek sebagai pengganti 

bekisting tidak perlu dilepas bila cor lantai sudah kering karena sudah 

merupakan unsur kekuatan struktur. 

3. Struktur Atas 

a. Rangka Atap Baja Konvensional 

Rangka atap baja konvensional digunakan pada bagian bangunan yang 

memiliki bentang cukup lebar seperti bagian lobby dan ruang seminar. 

Kemiringan atap adalah 25 – 45° untuk antisipasi kemungkinan adanya abu 

vulkanik pasca erupsi Gunung Merapi.  

b. Rangka Atap Baja Ringan 

Gambar 38 Plat lantai bondeks 
sumber: google.com 



101 
 

Rangka baja ringan digunakan pada bagian bangunan rehabilitasi, ruang 

komunal pasien inap dan kamar tidur pasien. Kemiringan atap adalah 25 – 

45° untuk antisipasi kemungkinan adanya abu vulkanik pasca erupsi 

Gunung Merapi. 

c. Atap Datar/ Dak Beton 

Atap datar/ dak beton digunakan pada bagian bangunan yang memiliki roof 

garden dan berfungsi sebagai area aktif untuk rooftank dan servis lainnya.  

7.7. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

 Sistem Pencahayaan 

1. Area Konseling, Terapi dan Rehabilitasi/ Halfway House 

 Pencahayaan alami menjadi elemen yang sangat penting pada area 

konseling, terapi dan rehabilitasi. Pencahayaan alami dengan intensitas 

tertentu (tidak silau) dimaksimalkan dengan memberi bukaan berupa jendela 

pada sisi tertentu, skylight untuk memanfaatkan terang langit, dan void di 

tengah – tengah bangunan. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan terang 

langit dan menciptakan atmosfer terapeutik. 

 Pencahayaan buatan pada area konseling, terapi, dan rehabilitasi 

menggunakan pencahayaan non – fluorescent dan pencahayaan buatan, 

contohnya dim lighting. Hal ini bertujuan agar penderita tidak merasa tertekan 

dan merasakan atmosfer bekerja seperti saat menggunakan lampu 

fluorescent.  

2. Fasilitas Lain 

 Pada fasilitas lain, pencahayaan alami tercipta karena terdapat bukaan 

untuk view, sedangkan pencahayaan buatan menggunakan general lighting, 

task lighting, indirect dan direct lighting. Pada area lobby dan taman terapeutik 

digunakan decorative lighting yang bertujuan untuk menambah nilai estetika. 
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 Sistem Penghawaan 

1. Area Konseling, Terapi, dan Rehabilitasi/ Halfway House 

 Menggunakan penghawaan alami melalui jendela, penghawaan alami 

yang masuk ke dalam bangunan terlebih dahulu disaring melalui vegetasi 

yang berada di sekitar bangunan, dengan tujuan menjauhi environmental 

stressor berupa penghawaan yang buruk. Meskipun udara di lokasi tapak 

termasuk sejuk dan baik, di sekitar bangunan terdapat kolam air dan vegetasi 

yang bertujuan untuk menurunkan termal mikro. Terdapat pula void untuk 

membentuk aliran udara dan cross ventilation. Dinding roster digunkan di 

beberapa bagian untuk menciptakan privasi, namun udara tetap masuk.  

2. Fasilitas Lain 

 Menggunakan penghawaan alami melalui jendela, dan menggunakan 

penghawaan buatan yang digunakan beragam sesuai fungsi dan kebutuhan, 

AC Split digunakan pada ruang pengelola, ruang tamu, dan perpustakaan. 

Untuk lobby, restoran dan ruang seminar menggunakan AC VRV. Untuk 

exhaust fan, digunakan pada ruang servis dan utilitas seperti dapur, kamar 

mandi, toilet, dan ruang – ruang servis. 

 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan menggunakan CCTV, baik pada area outdoor maupun 

indoor. Hal ini bertujuan agar pengelola dapat mengawasi perilaku tiba – tiba pada 

penderita gangguan mental emosional. Selain itu, terdapat petugas keamanan 

yang berjaga selama 24 jam di dalam dan luar bangunan. Untuk massa bangunan 

rehabilitasi, terdapat jalur evakuasi khusus untuk mengantisipasi penderita 

gangguan mental emosional yang memiliki keadaan darurat dan harus dilarikan ke 

rumah sakit jiwa terdekat (RSJ Grhasia). 

 Sistem Keamanan Kebencanaan 
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Sistem keamanan terhadap kebencanaan gunung merapi termasuk dalam 

zona I, dengan bahaya abu vulkanik dan lahar dingin. Untuk itu, diperlukan sistem 

pasif dengan menggunakan struktur beton dan atap penggunaan material atap 

yang halus, contohnya tanah liat agar atap tidak menangkap abu vulkanik. Untuk 

mengurangi dampak negatif akibat lahar dingin, digunakan material bangunan 

yang tahan terhadap lahar dingin, yaitu rangka beton. Selain itu, dengan 

memasang tanggul sepanjang sungai untuk menahan lahar dingin dan mencegah 

lahar dingin untuk merusak bangunan dan tapak. Desain bangunan untuk 

meminimalisir akibat bencana gunung meletus adalah, dengan menggunakan 

jendela yang dapat ditutup sehingga abu vulkanik tidak masuk, dan bentuk atap 

dengan kemiringan curam 25° – 45°. 

 Sistem Keamanan Kebakaran 

Untuk sistem pasif, pemilihan material bangunan dipilih yang tahan terhadap 

api dan terdapat jalur darurat yang dilengkapi dengan signage yang menyala di 

dalam gelap.  

Untuk sistem aktif, digunakan sprinkler yang tamper resistant sehingga tidak 

dapat digunakan untuk gantungan bunuh diri, sprinkler digunakan setiap 4 atau 6 

meter. Untuk menjaga kebersihan udara dalam bangunan, penggunaan rokok 

dilarang, namun tetap ada smoke detector untuk fungsi keamanan. Selain itu 

terdapat fire extinguisher setiap 20 meter, dan hydrant indoor dan hydrant outfoor 

untuk antisipasi pemadam kebakaran, dengan jarak setiap 40 meter. 

 Jaringan Air Bersih 

Menggunakan sumber air bersih dari PDAM, dengan sistem down feed, 

dimana air dipompa dari bawah menuju reservoir atas, untuk disalurkan ke ruang 

yang membutuhkan secara gravitasi.  

 Jaringan Air Kotor 
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Jaringan air kotor menggunakan sistem two pipe, dimana air kotor dibedakan 

menjadi 2 yaitu grey water (bersumber dari floor drain, wastafel) dan black water 

(bersumber dari air tinja toilet), black water ini kemudian diolah di bak kontrol dan 

bioseptictank sebelum menuju resapan dan saluran drainase kota agar tidak 

mencemari tanah dan lingkungan. Untuk air hujan akan ditampung untuk 

digunakan lagi (rain water harvesting). 

 Distribusi Listrik 

Sumber energi listrik berasal dari PLN, dan memiliki cadangan berupa genset, 

dengan sistem ATS, sehingga saat listrik dari PLN terputus, genset akan menyala 

secara otomatis. Dari trafo induk, listrik dialirkan menuju panel induk/ MDP 

kemudian menuju SDP per lantai dan SDP AC central (khusus). 

 Penangkal Petir 

Menggunakan sistem penangkal petir thomas. Kelebihan dari sistem ini 

adalah radius nya luas, berbentuk kerucut dan hanya membutuhkan satu down 

conductor, aman. Kekurangannya adalah jarak per conductor dengan electrode 

harus dekat.


