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Abstrak 

Pusat kanker berupa rumah singgah sebagai tempat tinggal pasien selama berobat menjadi 

faktor yang penting dalam mengurangi tingkat stres atau kondisi depresif. Pasien akan 

menghabiskan banyak waktu di rumah singgah sehingga lingkungan dalam maupun luar 

bangunan rumah singgah haruslah mendukung efek restoratif/pemulihan dari stres ataupun 

kondisi depresif tersebut. Terdapat kriteria bangunan yang dapat menimbulkan efek restoratif 

berupa mempercepat tingkat penyembuhan, meningkatkan suasana hati yang baik, dan 

mengurangi stres bagi penghuninya, yaitu bangunan yang dirancang dengan menghubungkan 

langsung bangunan dengan alam (desain biofilik), namun desain biofilik yang terbuka dapat 

menimbulkan permasalahan terhadap radiasi, virus, dan karsinogen yang berbahaya bagi 

pasien. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode TRIZ (Theory of 

Inventive Problem Solving ) untuk menemukan solusi spesifik dalam menyelesaikan 

kontradiksi perancangan pusat kanker yang sehat dan menyehatkan terhadap psikologis pasien 

melalui pendekatan biophilic di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

Kata kunci : Pusat kanker, Pendekatan Biophilic, Kesehatan psikologis, TRIZ 
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Abstract 

Cancer center  as temporary place to stay for patients during treatment is an important factors 

in reducing stress or depressive conditions. Patients will spend a lot of time at this building so 

the environment inside and outside building must support  restorative/ recovery effects. There 

are building criteria that can have a restorative effect in evoking self healing, improving  good 

mood, and reducing stress for its inhabitants, it designed to connect buildings directly with 

nature (biophilic design), but it can cause radiation problems , viruses, and carcinogens that 

are harmful to patients because its openness to nature. Based on this problem, TRIZ (Theory 

of Inventive Problem Solving) method was conducted to find specific solutions in solving the 

contradictions to design  a healthy cancer center to evoke  patient's psychological wellbeing 

through  biophilic approach in Umbulharjo, Yogyakarta 

 

Keywords: Cancer Center, Biophilic Design Approach, Psychological Wellbeing, TRIZ 
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BAB 1 

 

  PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Mayoritas penduduk dunia tinggal di kota oleh karena itu kota kita memiliki 

dampak signifikan terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Masalah kesehatan perkotaan semakin dialami banyak orang secara kritis. Untuk 

pertama kalinya dalam sejarah, lebih banyak penduduk tinggal di daerah perkotaan 

daripada di daerah pedesaan. Pada tahun 2030, diperkirakan enam dari sepuluh orang 

akan tinggal di kota, dengan pertumbuhan paling eksplosif yang diperkirakan terjadi 

di Asia dan Afrika (WHO, 2010). Selain itu angka urbanisasi yang semakin tinggi mau 

tidak mau menyebabkan kota semakin penat, diikuti oleh degradasi lingkungan yang 

melatarbelakangi permasalahan kesehatan tersebut. 

Selain itu bergesernya pola hidup masyarakat yang semakin lama semakin sering 

mengomsumsi bahan makanan yang serba instans akibat dari aktivitas yang padat. 

Proses mengonsumsi makanan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tingkat 

kesegaran dalam tubuh, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya 

tingkat kekebalan dalam tubuh. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya transisi 

epidermologi penyakit yaitu pola penyakit bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit 

degeneratif, contohnya penyakit jantung, kanker dan lain sebagainya. 

Permasalahan kesehatan tersebut banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, 

salah satunya yaitu Yogyakarta yang memiliki prosentase data pasien kanker paling 

tinggi di Indonesia. Data riset kesehatan dasar (riskesdas) Kementrian Kesehatan 2013 

menyatakan jika prosentase pasien kanker di Yogyakarta mencapai 4,1% dari jumlah 

penduduk atau sekitar 14.596 pasien. Prosentase ini melebihi angka di Jawa Tengah 

dan wilayah lain. Di Jawa Tengah prosentase pasien kanker sebesar 2,1% atau 68.638 

penderita, diikuti DKI Jakarta dan Bengkulu yang hanya 1,9% dari total jumlah 

penduduk. 

Jumlah pasien kanker yang berasal dari ataupun luar Yogyakarta tidak 

berbanding lurus dengan ketersediaan rumah singgah di Yogyakarta, dimana hanya 

terdapat 3 rumah singgah yang menampung sekitar 13-20 orang. 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

2 
 

 
Gambar 1.1. Prosentasi Penderita Kanker di Indonesia 

Sumber: Riskesdas, 2013 

Penyakit  kanker  merupakan  penyakit  mematikan  dimana  penderita  kanker  

tidak  hanya  mengalami  sakit  pada  jasmani  namun  psikologi  dari  penderita  

tersebut  juga  terganggu.  Pada  pasien  kanker,  ketika  dokter  mendiagnosis  bahwa 

seseorang  menderita  penyakit  berbahaya  seperti  kanker,  terjadi  tiga  bentuk  respon  

emosional  yang  bisa  muncul  pada pasien, yaitu penolakan, kecemasan, stress, dan 

depresi (Taylor, 1988). Gangguan psikologi dari dalam diri pasien akan 

mempengaruhi  proses  penyembuhan  yang  berlangsung.  Teori Robert  M.  Kaplan,  

James  F.  Sallis.  Jr,  Thomas  L.  Patterson dalam  bukunya  Health  and  Human  

Behavior  (1993) menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  berpengaruh 

dalam proses kesembuhan, yakni : 

a. Faktor Lingkungan : 40%  

b. Faktor Medis : 10%  

c. Faktor Genetis : 20%  

d. Faktor Lain : 30% 

Sebagian   besar   kanker   disebabkan   oleh   faktor-faktor   ekstrinsik,yaitu   

semua   karsinogen   lingkungan (karsinogen  kimia,  radiasi  dan  virus)  dan  faktor-

faktor  yang  mengubah  kondisi  kesehatan  seseorang  (misalnya ketidak-seimbangan   

hormonal   dan   kekurangan   zat   tertentu   dalam   makanan).   Faktor   genetik   dan   

faktorpsikogenik  juga  mempunyai  peranan  menentukan  kemungkinan  seseorang    
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untuk  menderita  kanker.  Beberapa kanker mempunyai satu faktor yang dominan 

sebagai penyebabnya (Kartawiguna, 2001). 

Dampak dari masa terapi kanker sangat beragam, sesuai dengan kondisi fisik 

pasien penderita kanker. Perubahan fisik berupa mudah lemas, mimisan, kedinginan 

dan lain sebagainya. Sebanding dengan perubahan fisik tersebut, penderita kanker juga 

mengalami tekanan psikologis dan sosial dengan tingkat yang bervariasi, yaitu dari 

ketika menerima diagnosa sampai saat menjalani prosedur pengobatan yang memakan 

waktu cukup lama yang akan menimbulkan kondisi sulitnnya tidur, rasa 

ketidakpastian dan kecemasan yang menggiring mereka ke situasi depresif. Selain itu 

dalam masa pengobatan sampai akhir terjadi   perubahan  kualitas hidup  yang  terdiri  

dari  empat dimensi yaitu dimensi fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan 

yang perlu ditangani dengan lebih personal pada fisik, psikologi, sosial dan spiritual 

(Irawan, 2013). 

Rumah singgah sebagai tempat tinggal pasien selama berobat menjadi faktor 

yang penting dalam mengurangi tingkat stres pasien di mana mereka akan banyak 

menghabiskan waktu di tempat ini. Oleh karena itu, lingkungan dalam maupun luar 

bangunan haruslah mendukung efek restoratif/pemulihan bagi pasien karena 

keberadaan lingkungan fisik dari suatu tempat dapat mempengaruhi kesehatan 

seseorang (Huisman, 2012). Menurut Jencks hal tersebut dapat disebut dengan respon 

plasebo yang bekerja secara eksklusif melalui pikiran, maka bangunan memiliki efek 

yang sama terhadap kesehatan pasien jika pasien tersebut yakin bahwa lingkungan 

mereka memiliki pengaruh pada penyembuhan mereka. Jencks percaya bahwa 

bangunan itu sendiri dapat memicu penyembuhan, kepercayaan ini akan diteruskan ke 

pasien/ self-healing (Borret, 2013). 

Terdapat kriteria bangunan yang dapat menimbulkan efek restoratif berupa 

mempercepat tingkat penyembuhan, meningkatkan suasana hati yang baik, dan 

mengurangi stres bagi penghuninya, yaitu bangunan yang dirancang dengan 

menghubungkan langsung bangunan dengan alam, disebut dengan desain biofilik 

(Terrapin, 2012).  Oleh karena itu, hubungan langsung antara tata ruang dalam dengan 

alam atau elemen lansekap juga berperan penting dalam mengurangi tingkat stres 

pasien. Rumah singgah sebagai tempat tinggal sementara pasien kanker sangat penting 

dalam menimbulkan efek restoratif. Oleh karena itu, rumah singgah dirancang dengan 

pendekatan biofilik yang sehat dan menyehatkan terhadap psikologis pasien. 
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1.2 Peta Permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Permasalahan Arsitektural 

1. Bagaimana merancang bangunan pusat kanker yang menyehatkan terhadap 

psikologis pasien melalui pendekatan biophilic? 

2. Bagaimana merancang bangunan yang berhubungan langsung dengan alam 

namun aman dari radiasi, virus, dan zat karsinogen yang rentan terhadap 

pasien kanker? 

3. Bagaimana merancang tata ruang yang dapat memberikan kebutuhan privasi 

pasien namun tetap mendukung interaksi sosial sesama pasien? 

 

1.4    Tujuan dan sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Dapat merancang bangunan pusat kanker yang menyehatkan 

terhadap psikologis pasien melalui pendekatan biofilik. 

Kesehatan psikologis pasien  

Faktor lingkungan  

Merancang 

bangunan dengan 

pendekatan 

biofilik 

Bagaimana merancang 

bangunan yang aman 

dari radiasi dan virus 

yang membahayakan 

pasien dengan 

menerapkan pendekatan 

biofilik yang prinsipnya 

menyatukan manusia 

dengan alam 

Kesehatan 

psikososial  

Bagaimana merancang 

tata ruang yang dapat 

memberikan kebutuhan 

privasi pasien namun 

tetap mendukung 

interaksi sosial sesama 

pasien 
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2. Dapat merancang bangunan yang berhubungan langsung dengan 

alam yang aman dari zat-zat yang rentan bagi penderita kanker. 

3. Dapat merancang tata ruang yang dapat mendukung interaksi sosial 

sesama pasien dalam lingkungan biofilik. 

1.4.2     Sasaran 

Sasaran dari penelitian perancangan ini yaitu pasien kanker, 

keluarga atau pendamping, dan personel-personel lainnya yang 

terlibat dalam pengelolaan rumah singgah. 

 

1.5    Metode Perancangan 

Prosedur dan teknik perancangan yang digunakan adalah menggunakan TRIZ 

(Theory of Inventive Problem Solving) yang menekankan pada menemukan solusi 

dalam kontradiksi perancangan (Savransky, 2000). Metode ini dilakukan dengan 

menemukan solusi spesifik dari gagasan umum. 

 

 

Gambar 1.2  Metode pemecahan masalah dengan TRIZ   

Sumber : Introduction to TRIZ, 2000 

 

Terdapat dua jenis kontradiksi perancangan yaitu technical contradiction 

(konflik antar dua parameter) dan physical contradiction (nilai-nilai yang 

bertentangan dalam satu variabel). Pada penelitian ini menggunakan physical 

contradiction yang   melibatkan situasi di mana kita menginginkan sifat-sifat yang 

berbeda dari suatu parameter tertentu yang diselesaikan dengan strategi pemisahan 

(strategy of separation) . 

Terdapat 4 dasar strategy of separation  yaitu : 

1. In space 
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2. In time 

3. On condition 

4. By transition to an alternative system 

Dari 4 strategi tersebut masing-masing memiliki solusi penyelesaian/ inventive 

principle seperti tabel berikut. 
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Gambar 1.3  Strategi Pemecahan Masalah dalam TRIZ   

Sumber : Introduction to TRIZ, 2000 
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Berikut adalah proses pemecahan masalah terkait perancangan cancer center 

menggunakan metode TRIZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINE PHYSICAL SYSTEM 
- Merancang menggunakan prinsip 

biofilik yang menghubungkan 
langsung dengan alam namun 
akan rentan terhadap radiasi 
virus, ataupun karsinogen yang 
berbahaya bagi pasien 

- Merancang tata ruang yang 
mendukung kesehatan psikososial 
pasien namun pasien butuh 
privasi yang cukup 

IDENTIFY IDEAL FINAL RESULT 
- Merancang bangunan cancer 

center dengan lingkungan biofilik 
yang mendukung kesehatan 
psikologis, psikososial, dan spiritual 
pasien. 

COMPARE/CONTRAST EXISTING SYSTEM 
WITH IFR (preseden rumah singgah YKAKI 

Yogya, Maggie Cancer Center) 
 

ESTABLISH IDEALITY EQUATION 
 

IDENTIFY SYSTEM LEVEL CONTRADICTION 
 

USE 39 PARAMETER 
 

PHYSICAL CONTRADICTION 
Separation in space (terbuka dan 
tertutup) 
- Dimana bangunan harus tertutup agar 

aman bagi pasien yang rentan terhadap 
zat-zat berbahaya seperti virus, radiasi, 
dan karsinogen? Jawab : di area tempat 
tinggal pasien 

- Dimana bangunan harus terbuka 
terhadap alam sehingga dapat 
mendukung efek restoratif pasien? 
Jawab : di area tempat tinggal, area 
interaksi sosial,  area konseling, dan 
area publik 

Separation in time (menyatu dan 
terpisah) 
- Kapan kamar harus menyatu sehingga 

dapat mendukung interaksi pasien 
(kesehatan psikososial)? Jawab : ketika 
pasien memerlukan interaksi sesama 
pasien 

- Kapan kamar harus terpisah sehingga 
waktu istirahat dan privasi pasien 
tercukupi? Jawab : ketika pasien 
membutuhkan istirahat/merasa lelah, 
membutuhkan ketenangan. 

Separation in condition (terbuka dan 
tertutup) 
- Kondisi ruangan harus tertutup agar 

aman dari zat-zat berbahaya yang 
rentan terhadap pasien jika? Jawab: jika 
pasien sedang dalam masa kemoterapi 

- Kondisi ruangan harus terbuka terhadap 
alam agar dapat mendukung efek 
restoratif pasien jika? Jawab: pasien 
menjalani aktivitas sehari-hari. 

 

INVENTIVE PRINCIPLE 
Separation in space: 2) Separation 
Separation in time : 16) Partial/execive 
action 
Separation in condition: 35) parameter 
change, 39) inert environment, 36) Use 
strong oxidizer 
Transition to alternative system: 22) 
blessing in disguse 
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1.6  Keaslian Tema 

Terdapat beberapa penelitian dengan mengambil tema rumah singgah 

kanker, berikut persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. 

1.6.1 Rumah Singgah Penderita Kanker Leukimia di Yogyakarta  

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama merancang 

bangunan rumah singgah dengan tujuan memberikan suasana nyaman, 

menyenangkan, dan sebagai penyembuh. Perbedaannya pada bagaimana 

bangunan rancangan menjadi penyembuh dimana pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan biofilik yang sangat mementingkan kesehatan 

psikologis pasien tidak hanya melalui rancangan bangunan yang 

menghubungkan langsung dengan alam, tetapi juga bagaimana rancangan 

biofilik tersebut dapat memberikan ekspresi ruang yang mendukung bagi 

kesehatan psikososial pasien yang nantinya akan berdampak positif 

terhadap kesehatan psikologis pasien. Selain itu terdapat perbedaan dalam 

metode perancangan yaitu menggunakan metode TRIZ untuk menemukan 

solusi spesifik dari kontradiksi perancangan. Sedangkan Rumah Singgah 

Penderita Kanker Leukimia di Yogyakarta menggunakan pendekatan 

arsitektur organik dalam merancang bangunannya dimana tidak terdapat 

intervensi khusus terkait kesehatan psikososial dan juga bagaimana 

mengatasi stress pasien dengan bangunan secara khusus. 

1.6.2 Penerapan Pendekatan Healing Environment pada Rumah Perawatan 

Paliatif bagi Penderita Kanker 

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama merancang 

bangunan rumah singgah yang bersifat paliatif yang menekankan kepada 

kesehatan psikologis pasien. Perbedaannya pada penelitian tersebut 

konsep hanya diterapkan dengan penambahan klinik dan terapi terhadap 

pasien agar pasien terhibur selama berada di rumah singgah, sedangkan 

pada penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana rancangan dapat 

mendukung kesehatan psikososial pasien dimana hubungan antara sesama 

pasien dapat mengurangi beban psikologis pasien selama menjalani masa 

perawatan. Selain itu terdapat perbedaan dalam metode perancangan yaitu 

menggunakan metode TRIZ untuk menemukan solusi spesifik dari 

kontradiksi perancangan 

1.6.3 Rumah Perawatan Anak Penderita Kanker di Denpasar 
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Persamaannya yaitu berupa tempat yang bersifat paliatif yang 

menekankan pada kesehatan psikologis pasien. Perbedaannya pada 

penelitian tersebut hanya menekankan pada ruang-ruang atau 

arsitekturalnya saja, sedangkan pada penelitian ini ditekankan bagaimana 

tata ruang dapat membentuk aktifitas sehingga berdampak baik bagi 

kesehatan psikososial pasien melalui pendekatan biofilik. Dari 

pendekatan biofilik tersebut terdapat permasalahan baru yang muncul 

sehingga diselesaikan dengan metode perancangan yaitu TRIZ untuk 

menemukan solusi spesifik dari kontradiksi perancangan. 
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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 
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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. 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

28 
 

 

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 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

33 
 

BAB 3 

ANALISIS KONSEP, DESAIN SKEMATIK DAN UJI DESAIN CANCER 

CARE CENTER DI UMBULHARJO 

 

 

3.1 Analisis Variabel Perancangan 

Tabel 3.1 Analisis Variabel Perancangan 

NO VARIABEL PARAMETER ANALISIS CARA 

UJI 

1 Lingkungan 

fisik  

Kualitas bangunan dan 

lingkungan 

Biophilic design : 

- Koneksi visual dengan 

alam. 

- Koneksi non-visual 

dengan alam. 

- Sensor stimuli non-

ritmik. 

- Thermal dan variasi 

aliran udara. 

- Air. 

- Cahaya yang dinamis 

dan tersebar. 

- Koneksi antar sistem 

natural. 

-Tata ruang yang 

mendukung hubungan 

interpersonal dan interaksi 

sosial yaitu palliative care 

design 

 

 

-Analisis 

site dan 

Iklim 

-Analisis 

view 

optimal 

-Analisis  

sirkulasi 

bangunan 

-analisis 

zona dan 

orientasi 

massa 

bangunan 

Menggun

akan 

parameter 

biofilik, 

dan 

Berdasar

kan 

prinsip 

TRIZ 

2 Kesehatan 

psikososial 

-analisis 

pengguna 

-analisis 

aktivitas 

-analisis 

kebutuhan 

ruang 

Uji 

berdasark

an prinsip 

TRIZ,  

dan 

kuesioner 
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-analisis 

kapasitas 

ruang 

  

Sumber: Penulis 

 

 

3.1.1 Analisis Pengguna Cancer Care Center  

 

Gambar 3.1 Jenis Pengguna Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

35 
 

 

a. Pengguna utama 

o Pengguna utama merupakan pasien kanker yang menetap di rumah 

singgah, pasien kanker yang berkunjung untuk pengobatan paliatif, 

dan keluarga pendamping pasien. 

o Pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit 

terdekat (RSUP Dr. Sarjito) seperti khemoterapi, radioterapi, dan 

poliklinik atau rawat jalan. 

o Pasien kanker berusia 11 tahun ke atas. Pasien yang berusia 11-17 

tahun wajib didampingi salah seorang keluarga secara terus 

menerus. 

 

b. Pengguna sekunder 

o Pengguna sekunder merupakan orang-orang yang aktif terlibat 

dengan pasien dan fasilitas cancer care center. 

- Keluarga, teman, dan sukarelawan. 

- Perawat dan dokter untuk kebutuhan medis. 

- Psikoterapis seperti psikolog ataupun konselor untuk kebutuhan 

pengobatan paliatif. 

- Tokoh agama untuk mendukung kebutuhan spiritual. 

- Personel lainnya seperti staf administrasi, guru olahraga, dan 

cleaning service . 

- Untuk pengelolaan cancer center juga terdapat konsultan 

finansial, community advocate, dan staf program. 
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Tabel 3.2 Deskripsi Pengguna Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

37 
 

3.1.2 Analisis Aktifitas Pengguna Cancer Care Center  

Berdasarkan preseden-preseden yang berkaitan dengan tema 

perancangan dilakukan analisis aktifitas sebagai berikut: 

a. Rumah singgah kanker/ residensial 

Terdapat beberapa aktifitas pokok yang diwadahi rumah singgah 

kanker yaitu beristirahat/tinggal sementara, pemeriksaan kesehatan 

secara terjadwal, rekreasi atau hiburan seperti bermain di taman atau 

sekedar menonton tv, dan edukasi mengenai kanker terhadap 

masyarakat umum, pasien, maupun keluarga tentang cara menangani 

penyakit kanker dan pencegahannya. 

b. Cancer center atau hospis yang bersifat paliatif 

Aktifitas yang diwadahi dari cancer center ini berupa konseling secara 

personal baik terhadap pasien dan keluarga, konseling secara grup 

sesama pasien dan grup sesama pendamping pasien, serta kegiatan 

spiritual seperti ceramah, pengajian, dan lain-lain. 

c. Education cancer center 

Terdapat aktifitas seperti konseling, kegiatan sosial untuk mendukung 

pasien kanker dan juga untuk penggalangan dana, kegiatan edukasi 

terhadap pasien dan keluarga misalnya terkait diet sehat, motivasi, dan 

ketrampilan disesuaikan dengan keterbatasan fisik dan kemampuan 

pasien. 

Gambar 3.2  Analisis Aktivitas Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 
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Berdasarkan analisis aktifitas dari preseden-preseden tersebut 

diperoleh macam-macam aktifitas pokok yang diwadahi cancer care 

center Umbulharjo. Aktifitas pokok tersebut dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu beristirahat/tinggal sementara, perawatan fisik dan paliatif, serta 

edukasi dan support terhadap pasien kanker. 

Gambar 3.3  Analisis Aktivitas Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

Analisis aktivitas pengguna selanjutnya secara rinci dibagi 

berdasarkan jenis-jenis pengguna yang dapat dilihat di gambar..., yaitu 

pasien menetap, pasien berkunjung, keluarga pendamping, pengunjung 

(keluarga, kerabat), perawat, dokter, psikoterapis, sukarelawan, dan 

personel-personel lainnya. 

 

a. Pengguna utama 
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Gambar 3.4  Pengguna Utama Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

b. Medis 

 

Gambar 3.5  Aktivitas Medis di Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

c. Perawatan paliatif 

 

Gambar 3.6  Aktifitas Perawatan Paliatif di Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 
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d. Pengunjung 

 

Gambar 3.7  Analisis Aktivitas  Pengunjung Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

e. Personel lainnya 

 

 

Gambar 3.8  Analisis Aktivitas Personel Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

 

f. Off-site 

 

Gambar 3.9  Analisis Aktivitas Off-site Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 
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3.1.3 Analisis Kebutuhan Ruang Cancer Care Center  

Berdasarkan analisis pengguna dan aktivitasnya maka diperoleh 

kebutuhan ruang sebagai berikut 

 

Residensial    Education & cancer support 

Physical & palliative care  

 

Gambar 3.10 Analisis Kebutuhan Ruang Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 
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3.1.4 Analisis Kapasitas Luas Ruang dan Hubungan Ruang Cancer Care 

Center  

Tabel 3.3 Analisis Kapasitas Kebutuhan Ruang Cancer Care Center 

Macam ruang Kapasitas/luasan 

ruang 

Persyaratan 

Residensial 

-Entrance 

Anteroom 7,5m2 (3mx2,5m) -terdapat wastafel ganda 

Foyer 30m2 -terdapat built-in seating dengan rak 

sepatu, overhead storage 

-Ruang pasien 

Kamar 

Transprogramatik 

18m2 -Ada dilengkapi tombol nurse call 

-Moveable bed, meja dan kursi tamu, 

pull-out sofa, televisi, stereo, oxygen 

unit, langit-langit 

Ruang santai menyesuaikan  

Kamar mandi 1,6mx2,7m Adanya tombol nurse call; Harus 

memiliki ruang cukup untuk gerak kursi 

roda; Ketinggian tempat duduk kloset 

harus sesuai dengan ketinggian 

pengguna kursi roda sekitar (45 - 50 

cm) ; Toilet harus dilengkapi dengan 

handrail; Perlengkapan kamar mandi 

harus mudah diakses/digunakan oleh 

pengguna kursi roda; Permukaan lantai 

tidak boleh licin; pintu dibuka ke arah 

luar 

-Laundri 

Laundri 9,3m2 Terdapat mesin cuci, pengering, papan 

Setrika, ruang linen dan supply storage,  

wastafel, penjemuran 

-Dapur 

Dapur 9,3-15m2 Tersapat wastafel ganda kulkas, 

kompor, Oven, kabinet atas dan bawah  

Ruang makan 20-23m2 Meja makan besar (adjustable), meja 

individual (folding), kursi, side buffet 

-Hiburan 

Perpustakaan 14m2 Rak buku, meja, side chair 

Lounge 18-20m2 Terdapat sofa, side chair, kursi malas, 

coffee table, side table 

-Ruang perawat 

Nurse station menyesuaikan -Luas minimal 8m2 atau 3-5m2 per 

perawat 

-Sesuaikan dengan kebutuhan 

-Satu pos perawat melayani maksimal 

25 tempat tidur 

Ruang istirahat menyesuaikan -terdapat ruang ganti, kursi, dan meja 

Kamar mandi 2-3m2/orang -terdapat toilet/kloset, shower, wastafel, 

dan kabinet 

-Kamar staff (dan guestroom) 

Kamar tidur 14m2 -double sized bed, kabinet 

Kamar mandi 3,7m2 -terdapat toilet/kloset, shower, wastafel, 

dan kabinet 

-Terapi 

Sensory garden 

(patio) 

19m2 Coffee table, kursi, kursi malas, window 

bench 
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-Outdoor 

Therapeutic 

garden 

menyesuaikan Meja, kursi, bangku, kursi malas 

Shed 20m2 -gudang untuk berkebun (tempat 

peralatan), kereta sorong, mesin rumput, 

meja kerja 

-Area parkir  

Area parkir residen 

dan staff 

150-200m2  

Physical & palliative care 

-Konseling 

Ruang konseling 

besar 

34m2 -terdapat sofa, kursi yang dapat 

disesuaikan 

Ruang konseling 

kecil 

9m2 -terdapat sofa, kursi, meja yang dapat 

disesuaikan 

Ruang psikoterapis 15m2 Terdapat meja kerja, kursi, wastafel, 

kabinet 

-Konsultasi kesehatan 

Ruang dokter 15m2 Terdapat meja kerja, kursi, wastafel, 

kabinet 

Ruang konsultasi 24m2 -terdapat meja, kursi, tempat tidur, 

kabinet 

-Jarak antar tepi tempat tidur minimal 

1,5 m 

-Public area 

Waiting room 5m2/pasien Terdapat penunjuk arah dari seluruh 

fungsi ruang. 

Lavatory 2-3m/orang Toilet atau kamar mandi umum harus 

memiliki ruang gerak yang cukup untuk 

masuk dan keluar oleh pengguna; 

Ketinggian tempat duduk kloset harus 

sesuai dengan ketinggian pengguna (36 

- 38 cm. 

-Outdoor 

Therapeutic 

garden 

menyesuaikan Meja, kursi, bangku, kursi malas 

Education & cancer support 

-Entrance 

Anteroom 7,5m2 (3mx2,5m) -terdapat wastafel ganda 

Lobby menyesuaikan Terdapat tempat duduk untuk pasien 

ataupun pengunjung pasien 

Resepsionis 8m2  

-Hiburan 

Media centre, 

perpustakaan 

18m2 Meja komputer, kursi, komputer 

+aksesorisnya, stereo, tempat 

penyimpanan/media storage (CD,DVD, 

sheet music), piano atau instrumen 

lainnya, proyektor LCD, Rak buku, 

meja, side chair 

   

Ruang olahraga 23-30m2 Karpet yoga (adjustable), peralatan 

olahraga, kabinet 

-Ruang edukasi 

Ruang serbaguna 

(kelas 

keterampilan, kelas 

agama, cancer 

information, dll) 

34m2 (ukuran 

besar), 23m2 

ukuran sedang 

Terdapat meja, kursi, kabinet, proyektor 

LCD 

-Terapi 
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Art Therapy room 14m2 Sofa, floor cushion, lukisan, stereo 

-Staff area 

Ruang kerja 12m2 Meja kerja, kursi, rak, kabinet 

Ruang koordinasi 14-23m2 Meja, kursi, kabinet, proyektor 

-Musholla Menyesuaikan Dapat menampung pengunjung, 

terdapat akses yang jelas 

-Pantry Menyesuaikan Meja,kursi, pantry 

-Lavatory 2-3m/orang Sama seperti pada lavatory di public 

area 

-Janitor 2,8m2 Sink, kabinet 

-Outdoor 

Therapeutic 

garden 

menyesuaikan  Meja, kursi, bangku, kursi malas 

Area parkir umum menyesuaikan  

Sumber: Penulis 
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Berdasarkan kajian tipologi, analisis aktivitas, dan kebutuhan ruang, 

diperoleh matriks hubungan ruang sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Matriks Hubungan Ruang Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 
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3.1.5 Analisis Sirkulasi Bangunan Cancer Care Center  

Sirkulasi dalam bangunan dirancang berdasarkan analisis aktivitas dan 

hubungan ruang yang dijelaskan dalam bagan berikut ini.   

 

Gambar 3.11 Analisis Sirkulasi Bangunan Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

 

3.1.6 Analisis Tapak Cancer Care Center  

a. Analisis aksesibilitas dan sirkulasi jalan 

Garis berwarna merah merupakan jalan lokal sebagai akses utama 

ke dalam site. Garis berwarna hitam merupakan jalan kolektor sekunder 

dan garis berwarna kuning merupakan park connector network yang 

digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda.  
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Gambar 3.12 Analisis Sirkulasi Lokasi Perancangan 

Sumber: Penulis 

 

                                                     

b. Analisis Site 

 

Gambar 3.13 Analisis Tapak Lokasi Perancangan 

Sumber: Penulis 

Analisis dari kondisi site adalah sebagai berikut : 

- Kebisingan paling tinggi yaitu berasal dari jalan lokal (suara 

kendaraan) di barat dan utara rumah sakit.  

- Arah angin berasal dari barat laut ke tenggara site. 

Keterangan 

: Jalan kolektor sekunder 

: Jalan lokal 

: Park connector network 

: Site 
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- Matahari melintas dari barat ke timur site. 

- Jenis tanah merupakan tanah aluvial yang subur. 

- Terdapat sungai di sebelah timur site (sungai Gajah Wong), di mana 

kemiringan tanah mengarah ke sungai. 

 

c. Analisis View 

 

Gambar 3.14 Analisis View Lokasi Perancangan 

Sumber: Penulis 

Berdasarkan analisis-analisis kondisi site tersebut maka diperoleh respon 

sebagai berikut : 

- Orientasi massa bangunan menghadap ke tenggara sehingga 

mendapatkan view dari area sekitar sungai yang merupakan ruang 

terbuka hijau publik dan juga agar dapat memanfaatkan cahaya matahari 

pagi yang menyehatkan. 

- Massa bangunan berupa berbentuk U menghadap ke arah sungai 

sehingga dapat memanfaatkan aliran udara alami yang bertiup dari dan 
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ke sungai masuk dan meluncur melewati kolam yang berada di 

therapeutic garden bangunan.  

- Pembagian zonasi berdasarkan tingkat privasi pasien di mana zona 

residensial ditempatkan di area yang paling dalam dan tenang namun 

tetap mendapatkan view sungai secara langsung. Selain itu, pembagian 

zonasi juga dirancang untuk memaksimalkan cahaya alami yang masuk 

ke dalam bangunan. 

- Akses masuk dan keluar site berdasarkan aksesibilitas dan sirkulasi 

jalan ditempatkan pada bagian utara dan barat dimana merupakan jalan 

lokal sebagai akses utama. Sedangkan untuk akses masuk pejalan kaki 

melalui sebelah timur yang berasal dari park connector network. 

 

 

Gambar 3.15 Respon terhadap Analisis  

Sumber: Penulis 

 

 

U 

Keterangan: 
 : Akses masuk 

kendaraan 
 : Akses masuk 

pejalan kaki 
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3.1.7 Analisis Kebutuhan View pada Bangunan 

Kebutuhan view tiap ruang berbeda-beda, oleh karena itu dilakukan 

analisis untuk mengetahui bagian mana dari ruangan yang membutuhkan 

view yang maksimal. Berdasarkan frekuensi lamanya aktivitas, pasien 

paling banyak menghabiskan waktu di kamar, area hiburan, ruang 

konseling dan ruang edukasi. Hubungan langsung terhadap elemen 

lansekap sangat penting untuk meningkatkan efek restoratif seperti 

memperbaiki suasana hati dan mengurangi tingkat stress. Oleh karena itu, 

bagian ruangan yang paling sering digunakan pasien perlu mengoptimalkan 

view dari elemen lansekap. Berikut adalah daftar ruangan yang 

memerlukan optimalisasi view pemandangan : 

a. Kamar pasien 

b. Lounge 

c. Terapi (sensory garden) 

d. Area hiburan (perpustakaan, media center, ruang olahraga, dan lain-

lain) 

e. Ruang konseling dan konsultasi kesehatan 

f. Ruang edukasi 

g. Musholla 

Optimalisasi view juga penting bagi pengunjung maupun pengguna lainnya 

oleh karena itu perlu diterapkan pada bagian ruang seperti guestroom, 

lobby, ruang tunggu, cafetaria, dan area staff.  

3.1.8 Analisis Vegetasi 

Kriteria vegetasi yang diperlukan yaitu: 

- Vegetasi sebagai penghalang pandangan, yaitu : Italian Buckthorn, kiara 

payung 

- Vegetasi sebagai peneduh : akasia 

- Vegetasi sebagai penghasil oksigen : akasia, kupu-kupu, lavender, 

rosemary, palem areca 

- Vegetasi sebagai visualisasi : pohon tabebuya, jengger ayam,  

- Vegetasi untuk mengundang habitat hewan :  tanaman pagoda, jarak 

hias, tabebuya akasia, kiara payung 

- Vegetasi untuk mengurangi kebisingan, yaitu : bambu jepang  

- Vegetasi sebagai penenang : tanaman herbal, phytoncides 
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3.1.9 Analisis Pola Biophilic Design 

Tabel 3.5 Analisis Pola Biophilic Design 

Simbol Pola 

Biophilic 

Analisis Elemen 

P1 Visual 

connection 

with nature 

-Koneksi visual 

minimal 20 menit per 

hari 

-Menghadirkan 

ketenangan 

-Memprioritaskan 

keanekaragaman 

hayati 

-Merancang peluang 

olahraga dan interaksi 

dekat dengan alam 

-Desain tata ruang dan 

furnitur tidak 

menghalangi 

pandangan ketika 

duduk 

 

-aliran air 

-vegetasi 

(mengundang 

hewan/serangga) 

-artwork tentang 

alam 

-greenwall, 

vertical garden 

-healing garden 

(landscape) 

P2 Non visual 

connection 

with nature 

-Auditory : eksposur 

terhadap suara alami 

seperti suara kicauan 

burung, suara 

gemericik air 

-Olfactory : eksposur 

terhadap tanaman 

herbal, phytoncides 

dapat menciptakan 

ketenangan 

- Desain untuk koneksi 

visual dan non-visual 

yang akan dialami 

secara bersamaan 

untuk memaksimalkan 

potensi respons 

kesehatan yang positif. 

-tanaman bunga, 

dan tanaman 

herbal yang 

berbau 

-kicauan burung 

-aliran air 

-natural 

ventilation 

-material 

bertekstur alami 

-cahaya matahari 

-hortikultural, 

berkebun 

-fraktal musik 

P3 Non rhytmic 

sensory 

stimuli 

-Sensori non-ritmik 

harus terjadi kira-kira 

setiap 20 menit selama 

sekitar 20 detik, untuk 

visual stimuli harus 

terjadi pada jarak lebih 

dari 6 meter. 

-aliran angin 

-suara ranting 

tanaman 

-suara gemericik 

air 

-kicauan burung 

tanaman bunga, 

dan tanaman 

herbal yang 

berbau 
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-bayangan atau 

cahaya yang 

berubah seiring 

waktu 

-suara alam 

buatan yang 

disiarkan 

P4 Thermal 

airflow 

variability 

-Merancang 

lingkungan yang 

memungkinkan 

pengguna untuk 

merasakan sensori dari 

aliran udara dan 

variabilitas termal 

- Sirkulasi eksterior 

yang menyambung 

dan ditinggikan 

memberi akses pada 

angin, naungan dan 

panas matahari 

-Orientasi 

tempat/ruang 

-Vegetasi 

(vertical 

garden/greenwal) 

-Operable 

window 

-elevated 

walkways 

P5 Presence of 

water 

-pengalaman multi 

sensory dari air 

-elemen air yang 

berfluktuasi sebagai 

noise masking dengan 

volume yang nyaman. 

-visual akses 

terhadap air 

hujan dan aliran 

air 

-sungai, kolam 

-water 

wall/water fall 

-aquarium 

-air mancur 

-refleksi dari air 

P6 Dynamic & 

diffuse light 

- Kondisi pencahayaan 

dinamis dapat 

membantu transisi 

antara ruang indoor 

dan outdoor 

- Circadian lighting 

akan sangat penting di 

ruang-ruang yang 

ditempati orang untuk 

waktu yang lama. 

-Daylight dari 

berbagai sudut 

-cahaya matahari 

langsung 

-Cahaya bulan 

dan bintang 

- illluminance 

- Pengaturan 

cahaya personal 

-Cahaya 

circadian 

 

 

P8 Biomorphic 

form 

&pattern 

-pola-pola yang 

mereferensikan pada 

hewan atau tumbuhan 

-hindari dari 

penggunaan 

berlebihan 

-fabric, karpet, 

atau desain 

walpaper dari 

fibonacci atau 

golden mean 
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-Eksposur dengan 

frekuensi yang sering  

-instalasi shading 

atau furnitur 

biomorfik 

 

Sumber : Penulis 

Respon : 

Berdasarkan analisis – analisis terkait program ruang, hubungan ruang, 

kebutuhan view, dan analisis pola biophilic dirancang bentuk massa 

bangunan sebagai berikut: 

Gambar 3.16 Respon terhadap Analisis Biofilik 

Sumber: Penulis 

-Massa bangunan berbentuk V menghadap ke tenggara sehingga dapat 

memaksimalkan aliran angin yang berasal dari dan ke sungai ke halaman 

eksterior yang membantu menjaga kenyamanan termal yang juga dapat 

dinikmati ketika jendela dibuka (P4, P5). 

-Bentuk massa bangunan letter V dengan adanya patio berupa sensory 

garden dapat memaksimalkan cahaya matahari ke dalam ruangan (P6). 

-Sensory garden dibuat di area sebelah timur dan therapeutic garden yang 

berada di tengah-tengah bangunan dapat memaksimalkan cahaya 

matahari pagi yang menyehatkan untuk terapi dan berolahraga. 

(P1,P2,P6,P8). 

-Massa bangunan dikelilingi oleh area hijau di dalam maupun luarnya 

seperti therapeutic garden, sensory garden (patio), dan area untuk 

berkebun menjadikan area sejuk, menenangkan, mengundang habitat 

Gardening 

Sensory 
garden 

Massa 
bangunan 

Area parkir 

Therapeutic 
garden 
w/pond 
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hewan (burung, kupu-kupu, capung, dan lain-lain) yang berperan dalam 

mendukung efek restoratif (P1, P2, P3). 

 

3.1.10 Analisis Organisasi Ruang 

Berdasarkan analisis-analisis sebelumnya diperoleh rancangan 

organisasi ruang sebagi berikut. 

 

 

 Gambar 3.16 Konsep Organisasi Ruang Cancer Care Center 

Sumber: Penulis 

 

- Organisasi ruang zona residensial 
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Gambar 3.17  Organisasi Ruang Zona Residensial  

Sumber: Penulis 

 

- Organisasi ruang zona phisycal & palliative care 

 

Gambar 3.18  Organisasi Ruang Zona Phisycal &Palliative Care 

Sumber: Penulis 
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- Organisasi ruang zona education & cancer support center 

 

Gambar 3.19  Organisasi Ruang Zona Education & Cancer Support 

Sumber: Penulis 

 

3.2   Sintesis Penyelesaian Persoalan Desain 

Rumah singgah atau pusat kanker ini dirancang dengan parameter biophilic 

design sebagai tolak ukurnya dalam merancang tata ruang, elemen lansekap, dan 

hubungan antara keduanya. Gagasan awal perancangan ini berupa rumah singgah 

yang memenuhi kebutuhan psikososial dan psikologis pasien dengan tata ruang 

yang fleksibel dan alam berada di sekelilingnya. 

Tabel 3.6 Sintesis Penyelesaian Persoalan Perancangan 

Strategi 

perancangan 

Parameter 

TRIZ 

Preseden Solusi 

Separation in 

space 

 

Extraction, 

Separation, 

Removal, 

Segregation 

“Hapus atau 

pisahkan 

bagian yang  

Rancangan Cancer 

Center 

memisahkan antara 

alam dan pasien 

namun tetap 

menyatukannya 

lewat 
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mengganggu 

dari suatu 

objek, atau 

hanya 

pisahkan 

bagian 

diperlukan” 

Rumah sakit KTPH 

Singapura 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.    

pemandangan, 

landscape 

bangunan, dan 

lingkungan buatan 

(indoor garden). 

Bukaan yang lebar 

sebagai akses 

visual terhadap 

pemandangan dan 

masuknya cahaya 

matahari. Bentuk 

bangunan berupa 

void menghadap ke 

arah sungai dengan 

selubung bangunan 

yang meneduhkan 

untuk melancarkan 

aliran udara serta 

melindungi dari 

alam bebas. 

Alternative 

system 

Convert 

harm into 

benefit, 

“Gunakan 

faktor 

berbahaya 

(terutama, 

efek 

berbahaya 

dari 

lingkungan 

atau 

sekitarnya) 

untuk 

mencapai 

efek positif” 

 

 
Cahaya matahari yang 

berbahaya difungsikan 

sebagai ekspresi cahaya 

pada desain biofilik di 

Hayden Office. Dengan 

menggunakan prinsip 

biomimicry pada 

interior dan selubung 

bangunan sehingga 

dapat mengekspresikan 

cahaya matahari yang 

dapat memperbaiki 

circadian rythm. 

Menjadikan cahaya 

matahari sebagai 

terapi untuk 

memperbaiki 

ritmik circadian 

pasien kanker yang 

dapat memudahkan 

pasien tidur. 

Dengan 

menerapkan prinsip 

biomimicry dari 

desain biofilik yang 

dapat 

mengekspresikan 

cahaya matahari 

menjadi bayangan-

bayangan yang 

memiliki pola 

alam. Prinsip 

tersebut diterapkan 

pada patio berupa 

sensory garden 

yang memberikan 

terapi dari cahaya, 

suara, dan 

sentuhan. 
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Separation in 

condition 

 

Transformati

on of the 

physical and 

chemical 

states of an 

object, 

parameter 

change, 

changing 

properties 

“Ubah 

keadaan 

fisik objek” 

Pada KTP Hospital 

dirancang kolam yang 

diatasnya mengalir 

angin dari arah danau 

dapat memberikan 

thermal expansion pada 

area-area yang 

dilewatinya, 

menjadikan aliran udara 

lebih lancar dan juga 

sejuk. 

Dirancang kolam 

artifisial di tengah-

tengah bangunan 

dan elemen-elemen 

air dibeberapa titik 

therapeutic garden 

sebagai penyejuk 

dan juga masking 

suara dapat 

memberikan efek 

restoratif yang 

lebih pada saat 

pasien sedang 

istirahat atau 

membutuhkan 

privasi 

Separation in 

time 

Partial 

action 

“Jika 100 

persen dari 

objek sulit 

dicapai 

dengan 

menggunaka

n metode 

solusi yang 

diberikan, 

maka 

dengan 

menggunaka

n 'lebih 

sedikit' atau 

'lebih 

banyak' dari 

metode yang 

sama, 

masalahnya 

mungkin 

jauh lebih 

mudah 

untuk 

dipecahkan. 

 
Kamar transprogramatik 

diterapkan di Hospice 

Hawaii. Tujuannya 

untuk memenuhi 

kebutuhan pasien akan 

berbagi dan berinteraksi 

sesama pasien, namun di 

hospice ini tiap orang 

tetap memiliki private 

bathroom agar 

kebutuhan privasi dan 

kenyamanan pasien 

lebih terjaga. 

Menerapkan 

prinsip kamar 

transprogramatik 

yaitu pasien dapat 

memilih berbagi 

kamar atau 

menempati kamar 

sendiri ketika 

sedang butuh 

privasi. Kamar 

dirancang dengan 

membaginya 

menjadi dua kamar 

individu 

mengunakan partisi 

yang bisa dilipat 

dan furniture yang 

mudah 

dipindahkan/ 

fleksibel. 

 

 
Maggie’s cancer center 

Glasgow dirancang 

dengan tata ruang yang 

fleksibel dengan koridor 

menghubungkan antara 

ruang-ruang dimana 

Dirancang tata 

ruang yang 

fleksibel dimana 

ruang tempat 

pasien berkativitas 

dihubungkan 

secara erat yang 

didukung oleh 

elemen hijau 

disekitarnya dalam 

membungkus 

aktivitas seperti 
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pasien beraktifitas 

seperti konseling, 

aktivitas grup, dan 

mengobrol. Tata ruang 

tersebut dibungkus oleh 

elemn lansekap yang 

hijau baik di luar 

bangunan juga di 

innercourtnya. 

konseling, hiburan, 

istirahat, dll  

    

Separation in 

condition 

Inert 

environment 

or 

atmosphere 

“Tambahkan 

faktor atau 

objek 

tertentu 

kedalam 

suatu 

lingkungan 

normal” 

 
Dana-Farber Cancer 

Institute's Yawkey 

Center dirancang 

dengan indoor garden 

menggunakan bunga 

musiman, tanaman 

hijau, dan bambu. 

Pengelolaannya dengan 

kontrol infeksi dan juga 

maintenance. 

Interiornya 

menggunakan warna 

menenangkan, dan 

elemen lengkung. 

Dirancang indoor 

garden berupa 

green wall dengan 

struktur bambu 

dihiasi dengan 

tanaman-tanaman 

penghasil banyak 

oksigen seperti 

lavender dan 

rosemary. Dan juga 

greenwall pada 

selubung bangunan 

yang dapat 

menyejukkan udara 

sekitarnya. 

Use strong 

oxidizers, 

enriched 

atmospheres

, accelerated 

oxidation 

“Ganti udara 

normal 

dengan 

udara yang 

diperkaya 

oksigen” 
Sumber: Penulis 

 

 

3.3   Konsep 

3.3.1  Konsep Bentuk dan Massa 

           

Gambar 3.20 Konsep Bentuk dan Massa Cancer Care Center  

Sumber: Penulis 
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Bentuk bangunan berbentuk V  menghadap ke arah sungai dengan 

terapeutic garden di tengah-tengahnya. Pada zona residensial memisahkan antara 

alam dan pasien namun tetap menyatukannya lewat pemandangan, landscape 

bangunan, dan lingkungan buatan (indoor garden). Bentuk V memberikan 

ekspresi ramah dan terbuka sebagai respon terhadap masyarakat sekitar juga 

memungkinkan segala aktivitas pengguna dikelilingi oleh alam. 

 

3.3.2  Konsep Tata Ruang dan Sirkulasi Bangunan 

Tata ruang dibagi dalam  zonasi massa, yaitu zona residensial, zona 

paliatif dan zona information center. Pada zona residensial kamar dirancang 

secara transprogramatik, menghubungkan dua kamar dengan pintu lipat ketika 

pasien butuh interaksi sosial dan memisahkannya ketika pasien butuh istirahat. 

Untuk area publiknya ditata dengan ruang makan, lounge, dan media center 

terhubung dengan curtain wall di tengah-tengah sehingga mendapatkan view dan 

pencahayaan yang baik. 

Pada zona paliatif tata ruang dihubungkan dengan koridor dan area 

interaksi sosial. Pada zona information center ruang-ruang dihubungkan dengan 

koridor dan area publik berupa lobby.  

Gambar 3.21 Denah Cancer Care Center yang Menunjukkan Tata Ruang dan Sirkulasi 

Bangunan  

Sumber: Penulis 



 
Cancer Care Center di Umbulharjo, Yogyakarta 

 

61 
 

 

Tata ruang secara vertikal dirancang dengan menerapkan inventive 

principle dengan meninggikan area residensial (proteksi), sedangkan area paliatif 

dan information center (ekspos) berada di level groundfloor. Hubungan tata ruang 

antar massa bangunan dihubungkan oleh connector yang berupa light tunnel.  

 

Gambar 3.22 Potongan Bangunan Menunjukkan Tata Ruang Vertikal  

Sumber: Penulis 

 

3.3.3  Penerapan Inventive Principle pada Rancangan 

a. Visual Connection with Nature (P1) 

Koneksi visual dengan alam sangat penting dalam memunculkan 

efek restoratif terhadap pasien. Dalam perancangan ini, alam dijadikan 

pembungkus wadah pasien maupun pengunjung beraktivitas. Oleh 

karena itu dirancang selubung bangunan yang dapat memberikan view 

optimal dari elemen lansekap. Menerapkan prinsip separation in space 

yaitu memisahkan antara alam dengan pasien pada zona residensial 

dengan dibuat indoor garden berupa patio yang pemandangannya dapat 

dinikmati dari dapur, ruang makan, lounge, dan perpustakaan.  

Orientasi view/ bukaan dirancang mendapatkan view yang indah 

oleh karena itu dirancang landscape yang hijau di sekeliling bangunan 

dapat dilihat di gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.23 Konsep Orientasi Bangunan Berdasarkan Prinsip Koneksi 

Visual dengan Alam  

Sumber: Penulis 

 

 

Gambar 3.24  Rancangan Selubung Bangunan  

Sumber: Penulis 

 Bangunan dirancang dikelilingi oleh therapeutic garden yang 

berfungsi sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan juga berkebun, 

selain itu dirancang kolam dan taman dibagian dalam bangunan 

sebagai respon dari perancangan thermal expansion. Selain itu 

selubung bangunan berupa greenwall juga diterapkan sebagai elemen 

yang dapat mengkalibrasi permeabilitas sehingga memberikan 

kesejukan di sekitar area tersebut.  

b. Non Visual Connection with Nature (P2) 

Orientasi ke 
tenggara 
berupa area 
berkebun 

Orientasi ke 
tenggara 
berupa area 
berkebun 

Orientasi ke timur laut 
berupa pepohonan 

Orientasi ke selatan 
berupa area berkebun 
dan pepohonan 

Orientasi ke tengah 
bangunan berupa 
therapeutic garden 

Orientasi ke 
barat laut 
berupa 
pepohonan 
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Terdapat area void yang ditengah-tengahnya berupa pohon yang 

pemandangannya dapat dinikmati dari dalam area residensial. Area ini 

dirancang tertutup karena berada di area residensial yang pasiennya 

sedang menjalani kemoterapi sehingga rentan terhadap virus dan 

karsinogen. Area ini juga dirancang dengan curtain wall yang 

melingkar sehingga isinya dapat terlihat dari lounge, media center, dan 

ruang makan 

  

Gambar 3.25  Void dengan Taman di Tengahnya  

Sumber: Penulis 

 

d. Sensor Stimuli Non Ritmik (P3) 

Untuk memenuhi tiap 20 menit harus merasakan sensori stimuli 

selama 20 detik rancangan memanfaatkan aliran angin yang mengalir 

di atas kolam memberikan hawa sejuk terhadap area sekitarnya dan 

ketika pasien maupun pengunjung membuka jendela. Aliran angin 

mengakibatkan ranting-ranting pohon saling bersentuhan dan 

menciptakan suara alami. Suara kicauan burung yang berasal dari 

pepohonan dan juga suara air dapat memenuhi stimuli tersebut. Bau 

dari tanaman-tanaman herbal juga menjadi stimuli yang menenangkan 

bagi pasien.  
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Gambar 3.26  Kolam sebagai Efek Sensori  

Sumber: Penulis 

 

e. Thermal & airflow variability (P4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27  Aliran Udara pada Rancangan  

Sumber: Penulis 

Konsep bentuk bangunan yang berkonfigurasi V dan berorientasi 

ke tenggara memanfaatkan aliran angin yang mengalir di atas kolam 

memberikan hawa sejuk terhadap area sekitarnya dan ketika pasien 

maupun pengunjung membuka jendela. Oleh karena itu, digunakan 

Aliran udara 
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operable window pada ruangan-ruangan pasien. Vegetasi yang 

digunakan merupakan oxidizer yang menyejukkan seperti Dirancang 

indoor garden berupa green wall dengan struktur bambu dihiasi dengan 

tanaman-tanaman penghasil banyak oksigen seperti lavender dan 

rosemary. Dan juga greenwall pada selubung bangunan yang dapat 

menyejukkan udara sekitarnya. Kontur bangunan pada area sirkulasi 

site dirancang elevated mengikuti kontur juga dapat memperlancar 

aliran udara sekitarnya. 

 

f. Elemen Air (P5) 

Elemen air diterapkan pada perancangan lansekap bangunan berupa 

kolam yang berada di tengah bangunan yang dapat dilihat dari berbagai 

ruang dari bangunan. Kolam tersebut dirancang dengan waterfall 

sehingga menghasilkan noise mask yang berpengaruh positif terhadap 

efek restoratif pasien. 

 

Gambar 3.28  Kolam pada tengah-tengah rancangan 

Sumber: Penulis 

 

g. Cahaya yang Dinamis dan Tersebar (P6) 

Rancangan bangunan ini menerapkan optimalisasi view elemen 

lansekap yang juga menyebarkan cahaya alami di dalam bangunan. 

Rncangan dibuat berkonfigurasi V agar seluruh ruangan mendapat 

cahaya yang maksimal. Cahaya matahari sangat berguna dalam terapi 

pasien sehingga di rancang patio berupa atap kaca yang memberikan 

cahaya sebagai terapi khususnya pada pukul 10-2 siang. 
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Gambar 3.29  Selubung Bangunan yang Memiliki Bukaan yang 

Memaksimalkan Pencahayaan Alami 

Sumber: Penulis 

 

3.3.4 Penerapan Inventive Principle pada Selubung 

Gambar 3.30  Selubung Bangunan Dirancang dengan Greenwall 

Sumber: Penulis 

Dirancang 2 macam indoor garden yaitu berupa void taman dan juga berupa 

greenwall. Selain itu greenwall juga diterapkan di selubung bangunan. 

Tanaman yang digunakan merupakan tanaman hijau, bunga-bunga, dan 

tanaman yang banyak menghasilkan oksigen. Material yang digunakan 

merupakan material yang bertekstur alami. 

 

3.3.5 Penerapan Inventive Principle pada Interior 

Kamar transprogramatik diterapkan sebagai solusi untuk memenuhi 

kebutuhan psikososial pasien tanpa mengganggu kebutuhan privasinya. 

Kamar ini dirancang satu modulnya dibagi oleh partisi yang dapat dibuka 
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dan ditutup sesuai kebutuhan. Kamar mandinya berupa private bathroom 

untuk mendukung kenyamanan pasien dan furniture yang mudah di atur 

kecuali meja kerja yang fix menghadap ke jendela. 

Gambar 3.31 Rancangan Kamar Transprogramatik 

Sumber: Penulis 
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3.4   Pengujian Desain 

3.4.1 Uji Desain Biofilik 

Berdasarkan parameter desain biofilik, uji desain rancangan dapat dilihat 

melalui gambar dan uraian berikut. 

 

 

 

P2 

P1 

P2 

P2 
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P3 

P4 

P5 
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P6 
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Gambar 3.32  Uji Desain Biofilik 

Sumber: Penulis 

[P1] Visual connection with nature   

Terdapat tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen 

(lavender,rosemary) di dalam ruangan pada area ekspos. 

pemandangan kebun dan therapeutic garden dari area protektif 

dengan bukaan yang lebar sebagai tempat berkumpul, bersantai, 

dan juga berkebun, selain itu dirancang kolam dan taman 

dibagian dalam bangunan sebagai respon dari perancangan 

thermal expansion. Selubung bangunan berupa greenwall juga 

diterapkan sebagai elemen hijau yang dapat dinikmati dari dalam 

maupun luar ruangan. 

P6 
P6 

P8 

P1 

P5 

P2 

P6 

P2 
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Gambar 3.33  Greenwall di dalam dan di luar bangunan 

Sumber: Penulis 

 

[P2] Non-visual connection with nature   

Selain koneksi visual, koneksi non-visual juga diterapkan 

dengan adanya area berkebun untuk mendukung kesehatan fisik 

dan psikososial pengguna, area gathering space berupa taman 

dengan fungsi sebagai tempat berkumpul, dan therapeutic garden 

sebagai pendukung kesehatan psikologis pasien dengan terapi 

suara, visual, dan penciuman melalui elemen alam seperti 

kicauan burung, gemercik air, dan kesejukan dari tanaman. 

Pada area residensial terdapat void yang ditengah-tengahnya 

berupa pohon yang pemandangannya dapat dinikmati dari dalam 

area residensial yang dirancang dengan curtain wall yang 
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melingkar sehingga isinya dapat terlihat dari lounge, media 

center, dan ruang makan 

Gambar 3.34  Interior Bangunan Menunjukkan Koneksi Non Visual terhadap Alam 

Sumber: Penulis 

 

[P3] Non-rhytmic sensory stimuli   

Untuk memenuhi tiap 20 menit harus merasakan sensori stimuli 

selama 20 detik. Oleh karena itu therapeutic garden 

memanfaatkan aliran angin yang mengalir di atas kolam 

memberikan hawa sejuk terhadap area sekitarnya dan ketika 

pasien maupun pengunjung membuka jendela.  

Gambar 3.35  Therapeutic Garden 

Sumber: Penulis 
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Aliran angin mengakibatkan ranting-ranting pohon saling 

bersentuhan dan menciptakan suara alami. Suara kicauan burung 

yang berasal dari pepohonan dan juga suara air dapat memenuhi 

stimuli tersebut. Bau dari tanaman-tanaman herbal juga menjadi 

stimuli yang menenangkan bagi pasien. Selain itu, pada interior 

bangunan juga dirancang indoor garden yang fungsinya juga 

memberikan stimuli penciuman, peraba, dan juga kesejukan.  

 

[P4] Thermal airflow variability 

Massa bangunan berkonfigurasi V dan berorientasi ke tenggara 

memanfaatkan aliran angin yang mengalir di atas kolam 

memberikan hawa sejuk terhadap area therapeutic garden dan 

ruang-ruang disekitarnya. Oleh karena itu vegetasi yang 

digunakan merupakan oxidizer yang menyejukkan seperti indoor 

garden berupa green wall dengan struktur bambu dihiasi dengan 

tanaman-tanaman penghasil banyak oksigen seperti lavender dan 

rosemary. Dan juga greenwall pada selubung bangunan yang 

dapat menyejukkan udara sekitarnya. Kontur bangunan pada 

area sirkulasi site dirancang elevated mengikuti kontur juga 

dapat memperlancar aliran udara sekitarnya. 

Gambar 3.36  Konfigurasi Bangunan, Taman dan Greenwall yang Menyejukkan 

Sumber: Penulis 
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[P5] Presence of water 

Elemen air diterapkan pada perancangan lansekap bangunan 

berupa kolam yang berada di tengah bangunan yang dapat dilihat 

dari berbagai ruang dari bangunan. Kolam tersebut dirancang 

dengan waterfall sehingga menghasilkan noise mask yang 

berpengaruh positif terhadap efek restoratif pasien.  

Gambar 3.37  Elemen Air 

Sumber: Penulis 

 

[P6] Dynamic & diffuse light 

Rancangan bangunan ini menerapkan optimalisasi view elemen 

lansekap yang juga menyebarkan cahaya alami di dalam 

bangunan. Pada area residensial terdapat void yang ditengah-

tengahnya berupa pohon dirancang dengan curtain wall yang 

melingkar sehingga cahaya matahari menyebar dalam ruangan. 

Sedangkan pada area lainnya seperti kamar, dan ruang-ruang 

beraktivitas dibuat bukaan yang lebar sehingga cahaya alami 

dapat dinikmati dari dalam. 
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Gambar 3.38  Cahaya pada Bangunan 

Sumber: Penulis 
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3.4.1 Uji Desain Terhadap Penerapan Inventive Principle TRIZ
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Gambar 3.39  Uji Desain terhadap TRIZ 

Sumber: Penulis 

 

Separation in space 

[2] Extraction (Hapus atau pisahkan bagian yang mengganggu dari 

suatu objek, atau hanya pisahkan bagian diperlukan) 

Area information center dan paliatif terekspos terhadap alam 

sedangkan untuk area residensial merupakan area yang harus 

diproteksi namun harus tetap memiliki koneksi dengan alam. Oleh 

karena itu, pada area residensial elemen alam dipisahkan dari dalam 

17 

39 

39 

39 

39 

39 39 

39 39 
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ruangan untuk mengurangi dampak kerentanan terhadap 

karsinogen, bakteri, dan virus pasca terapi. 

Gambar 3.39  Void Taman sebagai Implementasi Prinsip Extraxtion 

Sumber: Penulis 

 

[14] Curvature (Ganti bagian linier atau permukaan datar dengan yang 

melengkung; mengganti bentuk kubik dengan bentuk bola) 

Karena pada area residensial elemen alam dipisahkan dari dalam 

ruangan maka landscape bangunan dirancang dengan prinsip 

curvature dimana konturnya ditinggikan pada area taman sehingga 

dapat dinikmati dari jauh atau dari dalam ruangan. 

 

Gambar 3.40  Lansekap yang Dinamis 

Sumber: Penulis 
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[24] Mediator (Gunakan objek perantara untuk mentransfer atau 

melakukan suatu tindakan.) 

Mediator dirancang menghubungkan antara area residensial, 

paliatif, dan information center berupa light tunnel yang 

menggunakan skylight dan curtain wall untuk mendapatkan cahaya 

matahari langsung. Mediator dari zona paliatif ke zona cancer 

support ekspos terhadap alam, sedangkan mediator dari sona 

paliatif ke zona residensial sudah diproteksi dari alam. 

Gambar 3.41  Mediator ke Zona Cancer Support 

Sumber: Penulis 

Gambar 3.42 Mediator ke Zona Residensial 

Sumber : Penulis 
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[24] Another dimension (mendesain bangunan secara vertikal) 

Untuk meningkatkan proteksi area residensial, maka level 

ketinggiannya dinaikkan 3m di atas tanah. 

Gambar 3.43 Meninggikan Level Bangunan sebagai Implementasi Prinsip Another 

Dimension 

Sumber : Penulis 

 

 Separation in time 

[24] Periodic action 

Area berkebun dirancang dengan hightlight berupa pola landscape 

bukit agar dapat lebih dinikmati pada siang hari, dan pada malam 

hari hightlightnya berupa pencahayaan buatan pada area yang 

ditonjolkan. 
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Gambar 3.44 Highlight Taman yang Ditinggikan 

Sumber : Penulis 

 

 

Separation in condition 

[39] Inert atmosphere (Tambahkan faktor atau objek tertentu kedalam 

suatu lingkungan normal) 

Dirancang modul kamar yang dipisahkan menjadi dua dengan pintu 

lipat yang dibuka ketika pasien membutuhkan interaksi sosial dan 

ditutup ketika pasien butuh istirahat atau privasi. 

Gambar 3.45 Kamar Transprogramatik 

Sumber : Penulis 
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Selain itu, dilakukan pemisahan kondisi ketika pasien berada di area 

paliatif, area cancer support, dan area residensial. Area paliatif dan 

cancer support merupakan area ekspos terhadap alam kecuali pada 

ruang cek kesehatan dan ruang psikoterapi merupakan area 

protektif. Area residensial merupakan area protektif dimana bebas 

dari alam namun tetap terkoneksi secara visual. Oleh karena itu, 

pada area ekspos diberi tanaman-tanaman yang menghasilkan 

oksigen untuk menyejukkan dan meningkatkan suasana hati. 

Gambar 3.46 Elemen Hijau yang Diekspos dan Elemen Hijau yang Diproteksi 

Sumber : Penulis 
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BAB 4 

DESKRIPSI HASIL RANCANGAN 

 

4.1 Arsitektur Cancer Care Center Umbulharjo 

4.1.1  Konsep Cancer Care Center yang Biofilik juga Protektif 

Prinsip koneksi positif dengan alam merupakan prinsip dari desain 

biofilik, namun pada kasus cancer center ini pasien tidak boleh terekspos 

langsung dengan alam dalam jangka waktu lama karena rentan terhadap 

zat-zat berbahaya seperti karsinogen, virus, dan bakteri, khususnya pasien 

yang baru selesai kemoterapi. Oleh karena itu, rancangan bangunan ini 

dibagi menjadi 3 zona yaitu residensial, paliatif dan cancer support yang 

merupakan hasil dari prinsip extraction, yaitu memisahkan area yang dapat 

terekspos dengan alam dan yang harus diproteksi. Pembagian zona ini 

berfungsi khususnya jika pasien yang baru selesai kemoterapi (masa-masa 

rentan) beraktivitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area residensial merupakan tempat tinggal dimana pasien 

manghabiskan waktu paling lama (pagi, siang, malam). Oleh karena itu 

pada area ini protektif terhadap alam dengan memisahkan alam dari dalam 

bangunan dan meninggikan level bangunan. Sedangkan pada area paliatif 

dan cancer support dapat terekspos dengan alam seperti gambar di bawah 

ini. 

 

Residensial 
(protektif). 

Paliatif 
(semi protektif). 

Cancer support 
(ekspos). 

Pasien yang 
berada 
dalam masa 
rentan 
kemoterapi 
sebaiknya 
tidak berada 
di zona lain 
dalam waktu 
lama dan 
tetap 
berada di 
zona 
residensial. 

Pasien 
melakukan 
konsultasi dan 
juga cek 
kesehatan. Jika 
pasien  habis 
melakukan 
kemoterapi 
maka langsung 
kembali ke zona 
residensial. 

Pasien 
melakukan 
aktivitas 
hiburan. Jika 
pasien habis 
melakukan 
kemoterapi, 
sebaiknya tidak 
berada di zona 
ini dalam waktu 
yang lama 
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Untuk mencapai prinsip biofilik, pada area residensial dirancang 

jendela-jendela yang lebar dan void dengan selubung curtain wall yang  

ditengahnya terdapat pohon, sehingga elemen alam dapat dinikmati dari 

dalam ruangan secara langsung dan juga dekat.  

Gambar 4.1 Area Residensial yang Protektif dan Area Paliatif serta Cancer Support 

yang Ekspos terhadap Alam 

Sumber : Penulis 
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Untuk memaksimalkan pemandangan dari elemen lansekap maka 

elevasi taman ditinggikan (prinsip curvature), sehingga taman yang jauh 

terlihat lebih dekat. 

Selubung bangunan dirancang folded dengan greenwall di samping 

jendela kamar memungkinkan pasien mendapat koneksi visual yang dekat 

dengan elemen hijau ketika sedang berbaring atau duduk di window bench. 

 

Gambar 4.2 Elevasi Taman yang Ditinggikan dan Selubung Bangunan Berupa 

Greenwall 

Sumber : Penulis 

 

4.1.2  Konsep Cancer Care Center yang Mendukung Interaksi Sosial juga 

Menjaga Kebutuhan Privasi Pasien 

Interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikososial 

pasien yang bermanfaat terhadap psikologis pasien. Oleh karena itu 

dirancang zona cancer support yang merupakan tempat pasien beraktivitas 
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seperti olahraga, hiburan, dan juga bercengkrama dengan sesama pasien, 

keluarga, teman, dan pengunjung. 

Gambar 4.3 Area Cancer Support untuk Mendukung Kesehatan Psikososial Pasien 

Sumber : Penulis 

Selain itu dirancang tempat-tempat komunal seperti lobby, ruang tunggu, 

lounge, area berkebun, cafetaria, dan juga taman untuk mendukung interaksi 

sosial pasien, namun hal tersebut hanya terbatas pada pagi hingga sore hari. 

Ketika pasien sudah berada di dalam kamar maka pasien akan merasa sendiri, 

khususnya pasien yang sedang menjalani kemoterapi dan harus banyak 

istirahat. Oleh karena itu dirancang kamar transprogramatik yang dapat 

menggabungkan dua kamar menjadi satu dengan partisi berupa pintu lipat 

yang mudah dibuka dan ditutup. Ketika pasien membutuhkan privasi yang 

lebih maka pintu ditutup, ketika pasien sedang dalam kondisi membutuhkan 

interaksi sosial maka pintu dibuka. 
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Gambar 4.4 Kamar Transprogramatik yang Fleksibel untuk Memenuhi Kebutuhan 

Privasi dan Psikososial Pasien 

Sumber : Penulis 
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4.2 Property Size, KDB, KLB 

 

Luas lahan : 5672 m2 

Luas bangunan : 1523 m2 

Jumlah lantai : 3 

KDB  : 60% x5.672 m2 = 3402 m2 

KLB  : 6,4x 5672 m2= 10 lantai 

        340 2m2 

 

4.3 Rencana Tapak 

4.3.1  Siteplan 

Rancangan cancer center ini dibagi menjadi zona residensial, paliatif dan 

cancer support yang dihubungkan leh mediator berupa light tunnel. 

Rancangan ini dilengkapi dengan landscape berupa theurapeutic garden, 

area berkebun, dan juga area parkir untuk pengunjung dan residen. 

 

 

Gambar 4.5 Siteplan 

Sumber : Penulis 
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4.3.2  Situasi 

Dari gambar situasi ini dapat dilihat bangunan dikelilingi oleh pohon 

akasia (penghasil oksigen) dan tabebuya (visual) dan juga terdapat rooftop 

garden di setiap massa bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Situasi 

Sumber : Penulis 
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4.4 Program Ruang 

4.4.1  Program Ruang Area Residensial 

Gambar 4.7 Program Ruang Area Residensial 

Sumber : Penulis 

4.4.2  Program Ruang Area Paliatif dan Information Center 

Gambar 4.8 Program Ruang Area Paliatif dan Cancer Support 

Sumber : Penulis 
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4.5 Rancangan Bangunan 

4.5.1 Denah 

-Denah groundfloor 

Pada lantai groundfloor merupakan area publik seperti lobby, ruang 

lahraga, ruang serbaguna, pantry, dan ruang konsultasi. Selain itu juga 

terdapat ruang-ruang utilitas. 

 

Gambar 4.9 Denah Groundfloor 

Sumber : Penulis 

 

-Denah lantai 1 

Pada lantai ini hanya merupakan area residensial berupa kamar-kamar, 

nurse station, lounge, dapur, dan media center. 
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Gambar 4.10 Denah Lantai 1 

Sumber : Penulis 

-Denah lantai 2 

Lantai ini sama dengan lantai 1 namun tidak terdapat longe, dapur, dan 

media center melainkan dijadikan void. 

Gambar 4.11 Denah Lantai 2 

Sumber : Penulis 
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4.5.2 Tampak 

Pada gambar tampak ini dapat terlihat selubung bangunan yang  folded 

berfungsi sebagai penghalang sinar matahari langsung dan juga sebagai 

greenwall yang dapat dinikmati dari dalam maupun luar ruangan.  

-Tampak Barat Laut 

 

-Tampak timur laut 

 

-Tampak tenggara 

 

-Tampak barat daya 

 

Gambar 4.12 Tampak Bangunan 

Sumber : Penulis 
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-Tampak parsial 

 

 

Gambar 4.13 Tampak Parsial Bangunan 

Sumber : Penulis 

 

4.5.3 Potongan 

Dari potongan bangunan dapat dilihat bahwa landscape bangunan berupa 

bukit dibeberapa bagian yang berfungsi sebagai area berkebun. Landscape 

yang dinamis ini bermanfaat sebagai lancarnya aliran udara dan juga agar 

pemandangan dapat dilihat lebih jelas dari dalam ruangan. 

-Potongan kawasan 
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-Potongan bangunan AA’ 

 

-Potongan bangunan BB’ 

 

Gambar 4.14 Potongan Bangunan 

Sumber : Penulis 

 

4.5.4 Selubung Bangunan 

Selubung bangunan dirancang untuk memaksimalkan view elemen alam dari 

dalam dan luar ruangan. Oleh karena itu dirancang bukaan yang lebar, fasad 

bangunan dibuat folded sehingga greenwall dapat dinikmati juga dari dalam 

ruangan, selain itu fasad yang  folded juga berfungsi berfungsi sebagai 

penghalang sinar matahari langsung ke dalam ruangan. 
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Gambar 4.15 Selubung Area Paliatif 

Sumber : Penulis 

Gambar 4.16 Selubung Area Residensial 

Sumber : Penulis 

Gambar 4.17 Selubung Area Cancer Support 

Sumber : Penulis 
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4.5.5 Interior Bangunan 

-Zona residensial 

Zona residensial merupakan zona yang protektif terhadap alam luar agar pasien 

tidak rentan terhadap zat-zat karsinogen, virus, dan bakteri yang 

membahayakan khususnya bagi pasien yang baru selesai kemoterapi. 

Rancangannya menerapkan optimalisasi view elemen lansekap yang juga 

menyebarkan cahaya alami di dalam bangunan. Pada area residensial terdapat 

void yang ditengah-tengahnya berupa pohon dirancang dengan curtain wall 

yang melingkar sehingga cahaya matahari menyebar dalam ruangan. 

a. Kamar transprogramatik 

Dirancang modul kamar yang dipisahkan menjadi dua dengan pintu lipat yang 

dibuka ketika pasien membutuhkan interaksi sosial dan ditutup ketika pasien 

butuh istirahat atau privasi. 

Gambar 4.18 Kamar Trasprogramatik 

Sumber : Penulis 

Pada kamar dibuat jendela yang lebar sehingga ketika pasien sedang terlentang 

di kasur maupun duduk di window bench dapat melihat alam sekitarnya secara 

luas. 

Gambar 4.19 Kamar Transprogramatik 

Sumber : Penulis 
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b. Koridor 

Koridor kamar dirancang sederhana dengan warna coklat dan putih serta 

langit-langit yang memiliki pola seperti tulang daun berfungsi untuk 

mendekatkan alam walaupun bangunan terproteksi dari alam luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Koridor Area Residensial 

Sumber : Penulis 

 

c. Lounge 

Lounge berada di lantai 1 dilengkapi dengan rak-rak serbaguna, sofa, dan 

window bench. Adanya void yang diselubungi curtain wall menjadikan  

ruangan dikelilingi oleh alam walaupun hanya melalui kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Lounge Area Residensial 

Sumber : Penulis 
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d. Media center 

Terdapat area baca, rak buku, dan juga sebagai tempat menonton melalui 

proyektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Media Center Area Residensial 

Sumber : Penulis 

e. Dapur 

Dapur dirancang berdekatan dengan ruang makan, dilengkapi dengan kitchen 

set, kompor, kulkas, basin, meja kerja, dan rak buku (buku/majalah memasak). 

Terdapat jendela di samping dan di depan dapur sehingga mendapatkan 

cahaya dan pemandangan yang cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Dapur Area Residensial 

Sumber : Penulis 
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f. Ruang makan 

Ruang makan dirancang dekat dengan balkon memungkinkan fleksibilitas 

pengguna ketika ingin makan di dalam atau luar ruangan. Jendela yang lebar 

dan curtain wall juga memungkinkan ruang makan mendapat cukup cahaya 

dan pemandangan. 

 

Gambar 4.24 Ruang Makan Area Residensial 

Sumber : Penulis 

g. Perpustakaan 

Perpustakaan terletak di lantai dua berupa void sehingga terkesan luas. Adanya 

curtain wall yang melingkar dan jendela yang lebar memungkinkan ruangan 

mendapatkan pemandangan yang positif dari luar bangunan. Langit-langit 

yang memiliki pola seperti tulang daun merupakan prinsip copying dari 

metode TRIZ sehingga interior bangunan terasa berada di alam. 

Gambar 4.25 Perpustakaan Area Residensial 

Sumber : Penulis 
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-Zona paliatif 

Zona paliatif merupakan zona ekspos di area-area komunal namun tetap 

protektif di ruang cek kesehatan dan juga ruang konsultasi. 

a. Ruang tunggu 

Ruang ini berfungsi sebagai ruang bercengkrama sekaligus ruang tunggu 

giliran untuk cek kesehatan atau konsultasi dengan psikoterapis. Ruangan ini 

dilengkapi dengan rak buku, sofa, dan juga meja. Warna dominan putih 

dengan aksen coklat dan hijau yang merupakan warna alam. Jendela yang 

lebar memungkinkan ruangan mendapatkan cukup cahaya dan juga 

pemandangan yang positif. Selain itu, greenwall dengan tanaman-tanaman 

penghasil oksigen seperti lavender dapat menyejukkan ruangan dan memberi 

koneksi visual secara langsung dengan alam. 

Gambar 4.26 Ruang Komunal Area Paliatif 

Sumber : Penulis 

b. Ruang konsultasi 

Ruang ini berfungsi sebagai ruang konsultasi dengan psikoterapis baik secara 

grup maupun personal, oleh karena itu terdapat ruang konsultasi kecil dan 

besar. Warna dominan putih dan coklat dengan aksen hijau mencerminkan 

warna-warna alami yang dapat menyejukkan dan meningkatkan suasana hati. 

Dilengkapi jendela yang lebar sehingga mendapatkan cahaya dan 

pemandangan yang cukup di dalam ruangan. 
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Gambar 4.27 Ruang Konsultasi Kecil dan Besar Area Paliatif 

Sumber : Penulis 

 

c. Ruang santai dan perpustakaan 

Ruangan ini berupa mezanin dengan void sehingga terkesan luas. Dikelilingi 

dengan jendela menjadikan ruangan ini mendapatkan pemandangan dan 

cahaya yang cukup, juga rak buku berwarna hijau sebagai aksen alam yang 

bermanfaat positif bagi suasana hati dan juga konsentrasi pengguna. 
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Gambar 4.28 Perpustakaan Area Paliatif 

Sumber : Penulis 

 

-Zona information &cancer support 

Zona ini merupakan zona yang ekspos terhadap alam dengan endela-jendela yang 

lebar mengoptimalisasi view elemen lansekap yang juga menyebarkan cahaya 

alami di dalam bangunan.  

a. Lobby 

Lobby berfungsi sebagai tempat berkumpul dan juga pusat informasi. 

Dilengkapi dengan greenwall yang menyejukkan ruangan dan juga jendela 

yang lebar sehingga mendapat pemandangan dari sekitar bangunan. 
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Gambar 4.29 Lobby dan Koridor Area Cancer Support 

Sumber : Penulis 

 

b. Ruang olahraga 

Ruang olahraga dilengkapi dengan yoga mat dan rak serbaguna berfungsi 

sebagai tempat olahraga indoor seperti senam dan yoga. Dirancang dengan 

bukaan yang lebar sehingga memungkinkan pemandangan positif langsung 

dari alam. 

Gambar 4.30 Ruang Olahraga Area Cancer Support 

Sumber : Penulis 
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4.5.6 Struktur Bangunan 

Struktur bangunan berupa struktur rangka kaku (rigid frame) dengan fondasi foot 

plat, balok berukuran 40x40cm, balok berukuran 20x40cm dan tebal plat 14 cm. 

 

Gambar 4.31 Stuktur Bangunan 

Sumber : Penulis 

 

4.5.7 Utilitas Bangunan 

-Air bersih dan air kotor 

Sumber air bersih utama yaitu dari PDAM yang dialirkan ke roof tank melalui 

pompa groundwater tank lalu dialirkan ke fixture melalui shaft bangunan. Air 

kotor padat di alirkan ke sumur resapan terlebih dahulu melalui shaft bangunan, 

setelah itu ke septictank, sedangkan air kotor cair di alirkan ke sumur resapan 

melalui shaft, setelah itu dialirkan ke riol kota. 
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Gambar 4.32 Skema Air Bersih dan Air Kotor Bangunan 

Sumber : Penulis 

 

 

-Elektikal bangunan 

Terdapat ruang kontrol elektrikal dilantai groundfloor dan juga ruang panel di 

setiap lantai. Lampu yang digunakan merupakan lampu TL (flourescent) lampu 

TL downlight, dan lampu dinding TL. 
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Gambar 4.33 Skema Elektrikal Bangunan 

Sumber : Penulis 

-Pencahayaan alami 

Gambar di bawah ini menunjukkan arah cahaya matahari yang masuk ke dalam 

bangunan yang ditandai dengan panah berwarna biru. Pada kamar, cahaya masuk 

melalui bukaan jendela sedangkan pada dapur, media center, ruang makan dan 

lounge cahaya masuk melalui jendela dan curtain wall  melingkar yang ada dalam 

bangunan. Oleh karena itu, setiap ruang dalam bangunan mendapatkan cahaya 

matahari yang cukup. 

Gambar 4.34 Skema Pencahayaan Alami Bangunan 

Sumber : Penulis 
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-Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan menggunakan jenis VRV yang dialirkan dari chiller ke 

bangunan melalui shaft. Jenis AC yang digunakan yaitu ceiling mounted cassete 

pada koridor dan area komunal, wall mounted pada ruang-ruang, dan wall 

mounted cassete pada kamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Skema Penghawaan Buatan Bangunan 

Sumber : Penulis 

 

4.5.8 Akses Difabel 

Akses untuk difabel pada bangunan yaitu menggunakan ramp pada 

sirkulasi dari tempat parkir ke bangunan, dan juga dari tapak ke masing-masing 

bangunan, dapat di lihat di gambar berikut. 
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Gambar 4.36 Ramp pada Bangunan 

Sumber : Penulis 

Akses difabel di dalam bangunan yaitu dengan menggunakan toilet difabel 

dan handrail pada sirkulasi bangunan. Area berkebun juga dirancang ramah 

terhadap difabel dengan menyediakan soil hoder sebagai media tanam. 

Gambar 4.37 Area Berkebun dan Skema Akses Difabel 

Sumber : Penulis 
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BAB 5 

EVALUASI 

 

5.1    Evaluasi Klien/Pengguna Potensial  

Untuk mengetahui review evaluatif dari klien atau pengguna potensial, 

dilakukan uji desain eksternal dengan menyebarkan kuesioner pada 12 peserta. Dari 

hasil kuesioner tersebut 83,3% peserta dapat merasakan koneksi positif dengan alam 

dan 16,7% merasa kemungkingan dapat merasakan koneksi positif dengan alam 

walaupun berada di ruang yang protektif terhadap alam (terpisah dengan elemen 

alam), dengan melihat gambar yang disuguhkan. Perasaan yang timbul dengan 

melihat gambar kebanyakan merasa sejuk, nyaman, dan menenangkan. Adanya void 

taman di tengah, jendela yang lebar, warna, pepohonan dan layout ruang menjadi 

faktor yang menimbulkan perasaan tersebut.  

Gambar 5.1 Interior Residensial yang Protektif namun tetap Memiliki Koneksi Positif 

dengan Alam 

Sumber : Penulis 

Kemudian terkait kesehatan psikososial pasien, peserta disuguhkan gambar 

kamar transprogramatik. Hasilnya 75% merasa dapat terpenuhi kebutuhan interaksi 

sosial namun tetap terjaga privasi dan waktu istirahatnya, dan 25% merasa mungkin 

dapat terpenuhi kedua kebutuhan tersebut. 
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Gambar 5.2 Kamar Transprogramatik yang Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Privasi 

dan Interaksi Pasien 

Sumber : Penulis 

 Selanjutnya 83,3% peserta merasa dapat melakukan aktivitas sehari-hari 

dengan dilingkupi oleh alam, dan 16,7% merasa mungkin dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari dengan dilingkupi oleh alam. 

Gambar 5.3 Eksterior dan Lansekap Bangunan yang Dirancang Agar Dapat Mewadahi 

Aktivitas Pengguna dengan Dilingkupi Alam 

Sumber : Penulis 
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5.2   Evaluasi Pembimbing 

Berdasarkan review evaluatif pembimbing, perlu menunjukkan janji prinsip 

biofilik yang ekspos dan terlindungi, dan konfigurasi interior bangunan terhadap 

kedatangan orang banyak.  

-Rancangan Biofilik yang Ekspos dan Terlindungi 

Area residensial merupakan tempat tinggal dimana pasien manghabiskan 

waktu paling lama (pagi, siang, malam). Oleh karena itu pada area ini protektif 

terhadap alam dengan memisahkan alam dari dalam bangunan dan meninggikan 

level bangunan. Sedangkan pada area paliatif dan cancer support dapat terekspos 

dengan alam seperti gambar di bawah ini. 

Untuk mencapai prinsip biofilik, pada area residensial dirancang jendela-

jendela yang lebar dan void dengan selubung curtain wall yang  ditengahnya 

terdapat pohon, sehingga elemen alam dapat dinikmati dari dalam ruangan secara 

langsung dan juga dekat.  

Gambar 5.4 Skema Persebaran Vegetasi Menunjukkan Area yang Ekspos dan Protektif 

Sumber : Penulis 
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Gambar 5.5 Interior Area Residensial Menunjukkan Rancangan yang Biofilik namun Tetap 

Proteksi terhadap Alam 

Sumber : Penulis 

- Konfigurasi Interior terhadap Kedatangan Pengunjung 

Interior bangunan dirancang dapat menampung kedatangan pengunjung 

seperti keluarga, teman, dan juga pasien lainnya. Dapat dilihat di gambar 5.5 bahwa 

layout ruang dirancang tidak memiliki sekat sehingga jika ketika sedang banyak 

pengunjung tetap terasa luas dan nyaman. Sedangkan jika terdapat pengunjung ke 

kamar pasien, sekat antara kamar dapat dibuka sehingga pasien dapat bercengkrama 

dengan pengunjung dengan lebih nyaman. 

Gambar 5.6 Interior Kamar  

Sumber : Penulis 
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LAMPIRAN 2 

MAKET 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 

PPT 
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