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6.2 Teori Kebutuhan Manusia Abraham Maslow  

 

Gambar 6. 1 Diagram Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow 

Sumber : https://economia.uniroma2.it 

 

Berdasarkan teori “Maslow’s Hirarchy of Needs” oleh Abraham Maslow terkait hirarki 

kebutuhan manusia digambarkan melalu piramida yang menyebutkan dari kebutuhan 

manusia yang paling dasar atau rendah hingga mengerucut semakin ke atas. Hal ini dapat 

diartikan tujuan kebutuhan manusia yang semakin lebih tinggi. Teori Abraham Maslow ini 

mengedepankan sifat sosial yang ditinjau melalui psikologi humanistik. Penjelasan teori 

piramida yang menggambarkan hirarki kebutuhan manusia tertuang dalam International 

Journal of Development and Economic Sustainability diantaranya sebagai berikut: 

1. Physiological Needs ( Kebutuhan Fisiologi ) 

Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling dasar dari kebutuhan manusia , 

kebutuhan fisiologi menjadi yang paling bawah karena kebutuhan ini merupakan aspek 

terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia seperti sandang, pangan dan 

papan. Oleh karenanya, pemenuhan yang layak berhak didapatkan oleh setiap individu 

manusia sebagai hal yang mendasar. 

Penerapannya dalam bidang arsitektur adalah semua individu berhak mendapat 

naungan atau ruang ( kebutuhan papan ) yang mampu mewadahi kebutuhan aktivitas 

pengguna didalamnya. 

2. Safety Needs  ( Kebutuhan Keamanan ) 

Kebutuhan ini merupakan tingkatan kedua yang menekankan kepada kebutuhan akan 

rasa aman dan keselamatan pada setiap individu manusia sehingga mampu memberikan 

rasa nyaman dan tentram pada aktivitas kehidupannya. 

Pada tingkatan ini dibidang arsitektur ialah bangunan tidak hanya sebagai tempat 

untuk mewadahi atau memenuhi kebutuhan aktivitas manusia namun juga memberikan 
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perlindungan didalamnya dari berbagai aspek sehingga manusia sebagai pengguna 

didalamnya memiliki rasa nyaman dan aman. 

3. Belongingness & Love Needs ( Kebutuhan Percaya dan Cinta Kasih ) 

Kebutuhan ini menjelaskan mengenai manusia sebagai individu memiliki kebutuhan 

untuk mencintai dan dicintai sehingga tercipta kepercayaan dan kedamaian di dalam 

hidupnya. Kebutuhan ini mencakup hal yang luas seperti perasaan seseorang untuk 

menjaga, peduli dan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan disekitarnya yang 

didasari atas rasa memiliki. 

Dalam arsitektur dapat diwujudkan dalam ruang yang mampu memfasilitasi dan 

mewadahi kegiatan yang dapat menimbulkan rasa afeksi dan keakraban antar pengguna 

didalamnya sehingga terjalin sebuah perasaan yang timbul pada tiap individu 

didalamnya,hal ini dapat berupa perencanaan ruang komunal atau ruang publik yang 

dapat merefleksikan keakraban antar manusia. 

4. Esteem Needs ( Kebutuhan untuk Dihargai )  

Kebutuhan ini mengacu kepada capaian individu yang mengarah pada jenjang 

pekerjaan tertentu. Hasil perolehan dari capaian tersebut melahirkan kebutuhan individu 

untuk menunjukkan derajatnya sehingga dapat dihargai dan dipercaya akan harga dirinya 

tersebut. Ada 2 jenis kebutuhan akan penghargaan diri , yang pertama berasal dari diri 

sendiri dan yang kedua berasal dari luar atau pengakuan lingkungan yang dapat berupa 

apresiasi,ketenaran dan lain sebagainya. 

Dalam arsitektur hal tersebut dapat digambarkan berupa kebutuhan orang akan 

sebuah ruang atau bangunan yang mampu memberikan prestige pada penggunanya 

sehingga mampu memiliki sebuah penilaian yang baik akan harga dirinya. 

5. Self Actualization ( Kebutuhan Akutualisasi Diri ) 

Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling atas dan terakhir dari kebutuhan 

seorang manusia yang mengarah kepada keinginan individu untuk menngembangkan diri 

terkait dengan kapasitas kerjanya yang nampak pada hal-hal baik sehingga mencapai cita 

dan citra seseorang yang lebih tinggi. Di tingkat tertinggi ini manusia mengupayakan 

dengan semua kemampuannya untuk  mendapatkan dan mencapai kemauan yang 

diinginkan dan bisa dilakukan. 
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Dari segi arsitektur, aktualisasi diri seorang biasanya diwujudkan dalam 

keinginannya untuk merancang atau merencanakan sebuah ruang maupun bangunan 

yang sesuai dengan keinginan atau mampu mengekspresikan dirinya. 

 

Namun dikarenakan perbedaan keadaan sosial yang berakibat pada angka kemiskinan 

dan rendahnya pendidikan di beberapa wilayah, maka timbulah adanya sekelompok 

masyarakat yang tidak lagi mementingkan sebuah pernaungan yang representatif , eksklusif 

atau bahkan mewah guna memenuhi segala kebutuhannya. Kelompok ini lah yang lebih 

memikirkan kebutuhan primer sebagai kepentingannya utamanya. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh David Lester terkait teori Abraham Maslow, hasil pengukuran yang 

diperoleh melalui skor nilai dan skala likert membuktikan bahwa kebutuhan fisiologis adalah 

kebutuhan yang memiliki nilai paling menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dasar 

setiap individu diantara hirarki kebutuhan lainnya. (Lester, 2017: 15-17). 

Maka kebutuhan fisiologis terbukti benar-benar menjadi dasar yang harus dipenuhi bagi 

manusia. Sebagai kebutuhan dasar ,jika hal ini sudah terpenuhi maka individu dapat naik ke 

tingkat kebutuhan lainnya. Hirarki yang menjadi dasar ini lah yang mampu dijadikan sebagai 

konsep pendekatan arsitektur. Dalam proyek ini harapannya kampung vertikal mampu 

mewadahi dan memenuhi kebutuhan manusia khususnya kaum marjinal sebagai 

penggunanya. Kampung vertikal bagi kaum marjinal dirancang dengan pendekatan 

humanisme guna memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar di sektor hunian atau 

kebutuhan papan, mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada kaum marjinal melalui 

ruang hunian yang layak,merasa lebih dihargai ,serta selain itu melalui fasilitas penunjang 

dan ruang publik yang direncanakan mampu meningkatkan kegiatan sosial yang berpengaruh 

kepada kebutuhan akan Belongingness & Love Needs sehingga terjalin keakraban dan 

perhatian kepada sesama penghuni. 

Dengan demikian, melalui proyek kampung vertikal dapat memiliki peran dengan 

penuh makna terkait peran arsitektur sebagai pernaungan atau wadah manusia sebagai 

kebutuhan dasar yang menjadikan individu pengguna utamanya dengan tetap memperhatikan 

aspek arsitektur apa adanya , sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi penggunanya 

sehingga mampu mewujudkan empati dan perasaan terkait dengan bangunan dan jiwa 

manusia. Proyek ini juga mampu berperan dalam pembentukan kualitas hidup manusia 
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khususnya kaum marjinal sehingga menempatkan arsitektur sebagai ilmu yang menggunakan 

intelegensia manusia untuk segala kebaikan dan kembali kepada manusia.  


