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BAB 2 

 

KAJIAN LOKASI PERANCANGAN DAN KAJIAN AWAL PERANCANGAN 

CANCER CARE CENTER YOGYAKARTA 

 

2.1    Narasi Konteks Lokasi, Site, dan Arsitektur 

 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Pusat Kanker 

Sumber : googlemaps 

Lokasi perancangan berada di Jl. Balirejo I, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. 

 

: Lokasi Cancer 
Center 

Keterangan 
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Gambar 2.3 Redraw Lokasi Pusat Kanker 

Sumber : penulis 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia.  

Perkembangannya sangat pesat karena merupakan kota pelajar dan juga daerah tujuan 

wisata. Namun, seiring perkembangan tersebut, permasalahan yang dihadapi juga 

semakin kompleks, salah satunya permasalahan kesehatan dimana Yogyakarta 

merupakan daerah dengan jumlah penderita kanker nomor satu se Indonesia. 

Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan 

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang. Pada 

tabel 1 dibawah ini menyebutkan bahwa fungsi Pusat Permukiman Kota Yogyakarta 

pada RTRW tahun 2011-2029, yang diperuntukkan bagi kawasan pusat sosial 

(Agama, pendidikan dan Kesehatan) yaitu salah satunya pada kecamatan Umbulharjo. 
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Tabel 2.1 RTRW Kota Yogyakarta 

 

Sumber : BAPPEDA Rencana Detail Tata Ruang Kota, 2011 

Kriteria pemilihan site juga berdasarkan jarak 

tempuh dari RSU Dr. Sardjito ke site yaitu 6,8 km 

yang dapat ditempuh dalam 16 - 22 menit melalui 

rute tercepat, sedangkan jarak dari jalan kolektor 

sekunder (Jalan Kusumanegara) ke site yaitu 185 

m. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Aksesibilitas Lokasi 

Perancangan 

Sumber : googlemaps 
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2.2   Kajian Pustaka 

2.2.1  Rumah Singgah Penderita Kanker 

Rumah singgah penderita kanker di Yogyakarta adalah sebuah tempat yang 

menfasilitasi para pasien penderita kanker dengan pelayanan yang optimal dan 

sebagai wadah sebagai tempat menginap untuk sementara waktu dengan ruang 

berbasis kekeluargaan, yang dilengkapi dengan fasilitas utama dan pendukung yang 

nyaman, senang dan menjadi penyembuh bagi para pasien sambil menunggu atau 

selesai kemoterapi di rumah sakit (Almeida, 2017). 

1. Fungsi dan Tipologi Rumah Singgah 

Menurut Almeida (2017), fungsi dan tipologi rumah singgah adalah 

sebagai berikut : 

A. Fungsi Rumah Singgah 

Ada beberapa fungsi Rumah Singgah, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a) Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak penderita kanker. 

b) Tempat mengkaji kebutuhan anak penderita kanker dan masalah yang 

dihadapi oleh para pendamping pasien untuk mencari solusi 

pemecahnya. 
 
c) Pusat informasi tentang kanker leukemia dan pasien penderita kanker  
 
d) Jalur masuk pelayanan sosial 
 
e) Tempat pengenalan deteksi dini mengenai kanker 

 

B. Tipologi Rumah Singgah 
 

Berdasarkan fungsi, tipologi rumah singgah terdiri dari : 
 

a) Rumah Singgah Penderita Kanker 
 
Rumah Singgah Penyakit Kanker merupakan Rumah Singgah sementara 

bagi Pasien Penyakit Kanker yang bertempat tinggal jauh dan hendak 

melalukan pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit dan hanya 

menyediakan fasilitas secara umum untuk Penderita Kanker. 
 

b) Rumah Singgah Penderita Kanker Leukemia 
 
Rumah Singgah Penderita Kanker Leukemia merupakan Rumah 

Penampungan sementara yang dikhususkan hanya bagi pasien penderita 

kanker leukemia dengan menyediakan fasilitas khusus untuk penderita 

kanker sambil menunggu kegiatan pengobatan kemoterapi di Rumah 

sakit. 
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2. Program Ruang Rumah Singgah 

Ruang – ruang yang mewadahi segala aktivitas dalam rumah singgah 

kanker menurut Almeida (2017) dapat diklasifikasikan menjadi 
 

A. Menurut Fungsi Bangunan  
 

Sesuai dengan fungsi bangunannya, maka ruang – ruang yang mewadahi 

aktivitas – aktivitas di dalam rumah singgah penderita kanker pun juga 

diklasifikasikan menurut pola prioritas aktivitas. Oleh karena itu, jenis ruang di 

rumah singgah penderita kanker, terbagi dua, yaitu : 

a) Ruang Utama, terdiri dari 

- Kamar tidur 

Terdapat perbedaan dengan kamar tidur biasa berupa anteroom sebelum 

memasuki kamar. 

                                        Gambar 2.5  Denah Ruang Tidur Anak – Anak Penyakit Kanker  
              Sumber : Neufert, 2002 
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                   Gambar 2.6 Kamar Gantung untuk Pasien Penderita Kanker yang 

                Memerlukan Pendekatan Psikologis Anak 

              Sumber : Neufert, 2002 

 

- Klinik 

 

            Gambar 2.7 Ruang Mengontrol Pasien dengan Double 

              Bed atau Single Bed               

              Sumber : Neufert, 2002 

 

- Ruang kelas 

- Ruang santai / diskusi 

- Ruang dapur 

- Ruang steril 

b) Ruang Pendukung, terdiri dari 

- Ruang rekreasi: suatu tempat yang mewadahi kegiatan rekreasi yaitu 

menggambar dan lain sebagainya. 

- Lobby : tempat yang mewadahi bagian informasi dan sebagai ruang tamu. 

- Perpustakaan 

- Area taman bermain 

- Area taman belajar 

- Area terbuka sebagai tempat serba guna. 

- Guest house 

 

B. Menurut Fungsi Ruang 

Sesuai dengan dengan fungsi ruang – ruang terhadap bangunan rumah 

singgah penderita kanker, maka dapat dibagi menjadi : 

a) Ruang pelayanan / sirkulasi 
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Ruang pelayanan termasuk ruang sirkulasi merupakan ruang yang 

mewadahi kegiatan melayani para pasien dan membutuhkan staf untuk 

mendapatkan apa yang diingikan. Contohnya adalah klinik perawatan, 

ruang kelas, bagian informasi, dan lain – lain. 
 
b) Ruang komunal 
 

Ruang komunal adalah ruang yang mewadahi aktivitas berkomunikasi, 

dan dapat dijalan tanpa adanya staf seperti lobby, taman dan lain – lain. 
 
c) Ruang administrasi 
 

Merupakan ruang untuk mewadahi kegiatan yang bersifat administratif, 

seperti urusan personalian, ketatausahaan, dan lain-lain. 
 
d) Ruang servis 
 

Ruang servis adalah ruang yang menjalankan segala kegiatan agar 

aktivitas di dalam bangunan dapat berjalan. Contohnya adalah tempat 

parkir, ruang pegawai, kamar mandi/WC, ruang genset, ruang istirahat 

pegawai, dan lain– lain. 

 

i.  Jenis Kegiatan 

Menurut Almeida (2017), jenis kegiatan yang diwadahi oleh 

rumah singgah kanker adalah sebagai berikut 

A. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

Kegiatan pemeriksaan kesehatan bersifat informasi dimana terjadi 

pertukaran informasi mengenai perkembangan penyakit para 

pasien dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan. 

B. Kegiatan Penunjang Pengenalan dan Informasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan dan memberi informasi 

mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan Penyakit Kanker 

Leukemia. Seperti cara menanggani Penyakit Kanker Leukemia, 

jenis pengobatan dan karakteristik Penyakit Kanker Leukemia 

serta fungsi dan peran orang tua dalam mendampingi para pasien. 

C. Kegiatan Rekreasi atau Hiburan 

Kegiatan rekreasi ini bersifat menghibur para pasien Penderita 

Kanker Leukemia untuk menghilangkan rasa jenuh yang yang 

dialami oleh para pasien. 

D. Kegiatan Pendidikan 
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Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan edukasi kepada para 

pasien agar tidak tertinggal mata pelajaran di sekolah, dan dapat 

memberikan ilmu 

 

2.2.2 Pendekatan Biophilic Design 

Teori Biofilia menjelaskan sebuah hipotesis bahwa " manusia terkait erat 

dengan alam pada tingkat evolusi, dan bahwa kesejahteraan sebagai manusia 

bergantung pada koneksi dan hubungan berkelanjutan antara manusia dengan 

alam sebagaimana manusia hidup sebagai sebuah organisme" ( Kellert & 

Wilson , 1993) . Selain itu, biofilia secara biologis sudah dikodekan dalam DNA 

manusia yang berfungsi untuk membantu meningkatkan keberadaan dan 

kelansungan hidup manusia melalui kebugaran fisik, emosional, dan intelektual 

( Kellert , 2005). Jadi intinya teori biofilia sebuah teori yang mngungkapkan 

bahwa hakikatnya manusia berasal dari alam sehingga akan merasa nyaman 

ketika berada di tempat yang memiliki nuansa alam. 

Biophilic design adalah sebuah pendekatan inovatif  pada desain yang 

menekankan pentingnya menjaga koneksi dengan alam melalui lingkungan 

buatan . Hal ini diterapkan pada bangunan dan lansekap untuk meningkatkan 

kemampuan fisik dan mental manusia dengan meningkatkan koneksi positif  

melalui sebuah desain. Biophilic Desain adalah cara inovatif merancang tempat 

di mana manusia  hidup, bekerja, dan belajar. Manusia perlu alam secara 

mendalam dan mendasar.  

Biophilic design mengaitkan rancangan dengan psikilogi manusia melalui 

menimbulkan sugesti rasa nyaman ketika berada di dalamnya.  Desain tersebut 

memiliki fungsi yaitu rancangan bangunan yang menghubungkan orang-orang 

dan alam. Bangunan-bangunan yang menerapkan desain biophilic tersebut 

terbukti antara lain rumah sakit di mana pasien sembuh lebih cepat, sekolah di 

mana nilai ujian anak-anak lebih tinggi, dan kantor di mana para pekerja lebih 

produktif. Desain Biophilic menunjukkan jalan menuju menciptakan habitat 

yang sehat dan produktif bagi manusia modern.  
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Desain biophilik dikategorikan menjadi 3 kategori untuk memahami 

hubungan antara keberagaman alam dengan lingkungan yang berkembang 

(Browning, Ryan, & Clancy, 2014), antara lain : 

a. Nature in the Space 

Memerlukan koneksi secara langsung terhadap berbagai elemen natural, 

khususnya melalui keberagaman alam, pergerakan, dan interaksi beberapa 

indera. Terdapat 7 parameter desain dalam kategori ini : 

1. Koneksi visual dengan alam. 

2. Koneksi non-visual dengan alam. 

3. Sensor stimuli non-ritmik. 

4. Thermal dan variasi aliran udara. 

5. Air. 

6. Cahaya yang dinamis dan tersebar. 

7. Koneksi antar sistem natural. 

 

b. Natural Analogues 

Kategori ini membahas tentang kehadiran alam secara organik dan tidak 

hidup dengan menyediakan berbagai informasi tentang alam yang terorganisasi 

dengan baik. Terdapat 3 parameter desain dalam kategori ini, antara lain :  

8. Bentuk dan Patra Biomorphic. 

9. Koneksi material dengan alam. 

10. Kompleksitas dan Keteraturan. 

 

c. Nature of the Space 

Pada kategori ini menekankan pada konfigurasi ruang dalam alam, 

termasuk keinginan bawaan untuk mempelajari alam, dapat melihat melampaui 

lingkungan sekitar, mengidentifikasi suatu hal berbahaya pada alam atau yang 

tidak diketahui, maupun fobia terhadap hal-hal tertentu diluar kepercayaan. 

Terdapat 4 parameter desain dalam kategori ini, antara lain : 

11. Prospect. Pandangan jarak jauh tanpa halangan, untuk tujuan 

pengawasan maupun perencanaan. 
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12. Refuge. Suatu tempat untuk menghindarkan diri dari lingkungan, 

terutama suatu kegiatan di lingkungan, dimana individu akan merasa 

terlindungi dari belakang secara keseluruhan. 

13. Mysteri. 

Secara khusus, desain biofilia sangat berguna dalam stress reduction atau 

penurunan stress (Ulrich, 1984). Oleh karena itu, parameter dan indikator dari 

dsain biofilik ini dijadikan tolak ukur dalam merancanga pusat kanker yang 

menyehatkan bagi psikologis pasien. 

 

2.3   Kajian Preseden dan Tipologi  

Perbandingan dari preseden-preseden berdasarkan tema studi dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 Perbandingan Preseden daalam Mengkaji Tipologi 

 

Sumber : Penulis 

2.3.1 Residensial 

A. Urban Hospice/Nord Architect 

 

Gambar 2.8 Urban Hospice 

Sumber : dezeen.com 
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Urban Hospice dikembangkan bersama dengan komunitas diaken 

sebagai tempat yang menyediakan lingkungan yang damai di lingkungan 

perkotaan bagi orang-orang untuk mendapatkan perawatan paliatif. The 

Urban Hospice terletak di daerah perumahan yang padat penduduk dan 

bangunan bersejarah yang indah di Frederiksberg, di Kopenhagen. 

Kriteria penting dari keberhasilan Urban Hospice adalah bahwa itu cocok 

dengan lingkungan secara rapi saat memenuhi tuntutan dan keinginan 

untuk fungsinya. Ini telah dicapai dengan desain bangunan yang 

mencerminkan dan mendukung gagasan arsitektur sebagai faktor 

penyembuhan, yang dapat membantu menciptakan suasana yang positif 

dan santai di antara pasien, kerabat dan staf. 

 

Gambar 2.9 Urban Hospice 

Sumber : dezeen.com 

Urban Hospice dirancang inovatif dengan rumah perawatan modern 

yang ditempatkan di area perkotaan dengan cara yang memperhitungkan 

baik pengguna dan tetangga. Untuk mencapai hal ini, bangunan dirancang 

dengan ekspresi inklusif dan ramah yang memegang peluang bagi 

komunitas dan privasi pada saat yang sama. 
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Gambar 2.10 Siteplan dan Denah Urban Hospice 

Sumber : dezeen.com 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

23 
 

 

Gambar 2.11 Interior Urban Hospice 

Sumber : dezeen.com 

 

B. Hospice of the Comforter’s-Central Florida 

Hospice of the Comforter’s adalah sebuah tempat untuk hidup damai 

dengan kenyamanan dan martabat (Hospice House, 2001). Hospice House 

memiliki 16 kamar perawatan pribadi berperabot lengkap yang 

mengakomodasi kunjungan keluarga yang bermalam. Setiap kamar yang 

didekorasi dengan hangat memiliki area tempat duduk yang nyaman, 

banyak cahaya alami dan akses ke beranda tertutup yang terbuka. Dua area 

pertemuan keluarga menawarkan tempat bagi pasien dan keluarga untuk 

menikmati musik, TV atau percakapan. Fasilitas ini juga menawarkan 

menyambut ruang makan keluarga; area bermain anak-anak dan kapel. Ini 

dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk kenyamanan dan kenyamanan 

pasien dan keluarga mereka, termasuk sistem masking suara di seluruh 

bangunan (Hospice House, 2001). 
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Gambar 2.12 Denah Hospice of the Comforter’s 

Sumber : Hospice House, 2001 

 

 

Gambar 2.13 Interior Hospice of the Comforter’s 

Sumber : Hospice House, 2001 
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C. Rumah Singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang 

Yogyakarta 

Rumah singgah ini terdiri dari dua lantai dimana di lantai pertama 

terdapat ruang tamu, ruang administrasi, ruang kelas, kamar, dapur, dan 

lain-lain, sedangkan lantai kedua terdapat kamar-kamar pasien dan 

pendamping.  

                                  

            Gambar 2.14 Denah rumah singgah lantai 1     Gambar 2.15 Denah rumah singgah lantai 2 

Sumber : Penulis                                                Sumber : Penulis 

 

 

A. Ruang utama 

a. Kamar tidur 

Kamar tidur berjumlah 6 kamar dengan 2 bed dan 3 bed, ditempati oleh 

pasien dan pendampingnya. Ukurannya ada yang 3,8mx3,6 m, 

2,2mx3,4m, dan 3,3mx3,4m. 
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Gambar 2.16 Kamar 2 Bed Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 2.17 Kamar 3 Bed Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

b. Ruang kelas 

Terdapat 1 ruang kelas berukuran 9,2mx4m yang digunakan untuk 

sekolah, perpustakaan, dan menerima kunjungan dari luar. 

 

Gambar 2.18 Ruang Kelas Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 
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c. Ruang dapur 

Terdapat satu dapur dengan ukuran 2mx5,4m. 

 

Gambar 2.19 Ruang Dapur Rumah SInggah 

Sumber : Penulis 

 

d. Ruang makan 

Ruang makan berukuran 3,6mx2,2m dan berhubungan langsung 

dengan halaman belakang 

Gambar 2.20 Ruang Makan Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

e. Ruang santai 

Ruang santai berukuran 4,5mx5,1m digunakan untuk menonton tv, 

bermain anak, dan juga bercengkerama. 
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Gambar 2.21 Ruang Santai Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

f. Ruang administrasi 

Ruang administrasi berukuran 3,3mx4m. 

 

Gambar 2.22 Ruang Administrasi Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

g. Ruang pengajar 

Ruang pengajar berukuran 2,1mx4,5m, berhubungan langsung dengan 

ruang kelas dan ruang dapur.  

Gambar 2.23 Ruang Pengajar Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 
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B. Ruang Pendukung 

a. Ruang rekreasi 

Ruang rekreasi menyatu dengan ruang kelas yang mewadahi kegiatan 

rekreasi seperti menggambar, berkarya, dan lain-lain. 

b. Ruang tamu 

Ruang tamu berukuran 4,3x4m bernuansa ungu dan putih serta terdapat 

bukaan langsung ke ruang kelas. 

Gambar 2.24 Ruang Tamu Rumah Singgah 

Sumber : Penulis 

 

 

2.3.2 Biophilic /healing environment 

A. Khoo Teck Puat Hospital 

 

Gambar 2.25 KTP Hospital 

Sumber: greeninfuture.com 

Rumah sakit hoo Teck Puat (KTPH) dirancang dengan pendekatan 

biofilik yang menggabungkan elemen-elemen alam seperti cahaya, 

vegetasi, dan pemandangan alam ke lingkungan  yang dibangun. KTPH 
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telah meninggalkan tipe rumah sakit tradisional dan merancangnya 

dengan tipe baru dalam industri kesehatan, dimana pasien tidak akan 

merasa bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit. 

 

Gambar 2.26 Kolam sebagai thermal invention 

Sumber: greeninfuture.com 

 Rancangan KTPH mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen 

alam dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan dengan 

mengintegrasikan konsep biofilik. Bentuk bangunannya dibuat 

konfigurasi blok berbentuk V terbuka ke utara untuk membiarkan angin 

masuk dan meluncur di atas kolam air hujan yang ada. Untuk 

memanfaatkan aliran udara alami ini, selubung bangunan harus 

mengkalibrasi permeabilitas dan teduh. Tujuannya adalah untuk 

memungkinkan akses pasien pada cahaya alami, angin sepoi-sepoi dan 

pemandangan tanpa risiko silau matahari atau masuk hujan. Dari segi 

skala dan tinggi bangunan, desain rumah sakit juga peka terhadap blok 

perumahan publik tetangga dengan menghindari pandangan ke dalam 

blok raksasa. Sebaliknya, rancangan terdiri dari blok kecil yang terbuka 

menuju Kolam Yishun untuk menarik alam sekitarnya ke rumah sakit. 

Konsep biophilic memungkinkan untuk alam dan lingkungan buatan 

dibangun untuk hidup berdampingan secara harmonis, meningkatkan 

tolok ukur untuk ruang hidup masa depan. 
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Gambar 2.27 Denah KTP Hospital 

Sumber: greeninfuture.com 

 

2.3.3 Counsel +Education Centre 

A. Maggie’s Cancer Center Glasgow 

Terletak di lingkungan yang alami, seperti paviliun di hutan, 

bangunan ini bersifat introvert dan ekstrovert: setiap ruang memiliki 

hubungan baik dengan halaman internal atau hutan di sekitarnya dan 

tanaman hijau, sementara momen-momen tertentu memberikan 

pemandangan Glasgow di luar. Dengan atap datar dan tingkat lantai 

yang merespons topografi alami, ketinggian ruangan bervariasi, dengan 

area yang lebih intim yang diprogram untuk penggunaan pribadi seperti 

konseling, dan zona yang lebih terbuka dan luas untuk penggunaan 

komunal. Lebih dari ruang lain, halaman internal menyediakan tempat 

perlindungan dan tangguh. 
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Gambar 2.28 Interior & Eksterior Maggie’s Cancer Center Glasgow 

Sumber: dezeen.com 

 

Gambar 2.28 Interior & Eksterior Maggie’s Cancer Center Glasgow 

Sumber: dezeen.com 


