
Cancer Care Center 
Umbulharjo

“Perancangan Bangunan yang  Menyehatkan terhadap 
Psikologis Pasien Kanker melalui Pendekatan Biophilic 

di Umbulharjo, Yogyakarta”

Bachelor Final Project
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 biolik), namun 
desain biolik 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 spesik dalam menyelesaikan kontradiksi perancangan pusat kanker yang 
sehat dan menyehatkan terhadap psikologis pasien melalui pendekatan biophilic di Umbulharjo, Yogyakarta

`
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UMBULHARJO

Area perancangan terletak diberada 
di Jl. Balirejo I, Kelurahan Muja Muju, 
Kecamatan, Kota Yogyakarta dengan 
luas sekitar 5000 m2. Kecamatan 
Umbulharjo merupakan kawasan 
prioritas yang harus dikembangkan 
dibandingkan dengan kecamatan-
kecamatan lain yang relatif sudah 
berkembang yang diperuntukkan bagi 
kawasan pusat  sos ia l  (Agama, 
pendidikan dan Kesehatan) yaitu salah 
satunya pada kecamatan Umbulharjo

LOKASI

LUAS SITE

24 ha

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu 
provinsi di Indonesia.  Perkembangannya sangat pesat 
karena merupakan kota pelajar dan juga daerah tujuan 
wisata. Namun, seir ing perkembangan tersebut, 
permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks, 
salah satunya permasalahan kesehatan dimana 
Yogyakarta merupakan daerah dengan jumlah penderita 
kanker nomor satu se Indonesia.

LATAR BELAKANG ISU

PENDERITA 
KANKER

PSIKOLOGIS
PASIEN

RUMAH 

Yogyakarta memiliki prosentasi 
penderita kanker tert inggi se 
Indonesia yaitu 14.496 pasien, 
sedangkan hanya terdapat tiga 
rumah singgah yang enampung 13-
20 pasien.

S a a t  m e n j a l a n i  p r o s e d u r 
pengobatan yang memakan waktu 
c u k u p  l a m a  y a n g  a k a n 
menimbulkan rasa ketidakpastian, 
kecemasan, dan ketakutan akan 
masa depan yang menggiring 
mereka ke situasi depresif.

Lingkungan dalam maupun luar 
bangunan haruslah mendukung 
efek restoratif/ bagi pasien karena 
keberadaan lingkungan sik dari 
s u a t u  t e m p a t  d a p a t 
m e m p e n g a r u h i  k e s e h a t a n 
seseorang
Kesehatan psikososial pasien sangat 
penting untuk mendukung pasien 
dalam menjalani pengobatan

BIOPHILIC
DESIGN

Kriteria bangunan yang dapat 
menimbulkan efek restoratif berupa 
bangunan yang dirancang dengan 
m e n g h u b u n g k a n  l a n g s u n g 
bangunan dengan alam, disebut 
dengan desain biolik
Tata ruang dirancang agar dapat 
mendukung interaksi sosial sesama 
pas ien  dengan a lam berada 
disekelilingnya.

PEMILIHAN LOKASI

WHY
UMBULHARJO ?

THEORY OF PROBLEM 
SOLVING 

(TRIZ)

???
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 spesik dari 
gagasan umum.

SPECIFIC
SOLUTION 

TRIZ 
METHOD

GENERIC
PROBLEM

PENDEKATAN BIOPHILIC

Cancer care center Umbulharjo merupakan 
bangunan yang dirancang melalui pendekatan 
biolikuntuk meningkatkan kesehatan psikologis 
pasien dan juga kesehatan psikososial pasien 
dengan dirancangnya therapeutic garden, 
gathering space, rooftop garden sehingga 
pasien dapat melakukan aktitas dalam ruang 
maupun luar ruang dengan lingkup alam.

RESILIENCE

Biophillic Design berasal dari teori 
biolia yang menyebutkan bahwa 
manusia akan merasa lebih nyaman 
jika langsung dan berada di sekitar 
a lam.  B iophi l ic  des ign dapat 
mengurangi stress, menimbulkan 
efek restoratif dan meningkatkan 
mood seseorang, dapat disebut 
dengan respon plasebo yang 
m e r u p a k a n  e f e k  p s i k o l o g i s 
seseorang berupa self healing.

BIOPHILIC 
DESIGN

COMMUNITY

GOALS

???

Masyarakat yang sehat secara mental 
dan sik merupakan tujuan utama 
p e r a n c a n g a n  k a w a s a n  y a n g 
menyehatkan juga meningkatkan 
kesadaran biophi l ic masyarakat 
sehingga memiliki gaya hidup sehat 
dan peduli lingkungan.

Perancangan bangunan dengan 
konsep biophilic dapat menghasilkan 
ketahanan  dari shock yang berasal dari 
luar misalnya ketahanan dari penyakit 
yang menyerang kesehatan s ik 
m a u p u n  k e s e h a t a n  p s i k o l o g i s 
masyarakat.

Penerapan pendekatan biophilic pada 
cancer center

ARCHITECTURAL
PLACEBO

ENVIRONMENT

Meningkatkan kualitas l ingkungan 
s e h i n g g a  m e n j a d i  s e h a t  d a n 
menyehatkan bagi masyarakat. Selain 
itu meningkatkan keanekaragaman 
h a y a t i  s e h i n g g a  l i n g k u n g a n 
menghasilkan natural view dan sound 
yang dapat menghasi lkan respon 

SINGGAH

GENERIC
SOLUTION

SPESIFIC
 PROBLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĜĞHÍ Ĝ PHYSICAL SYSTEM 
- Ì ÑǾMŌŃMŌŊ Ö ÑŌŊŊÞŌMÔMŌ prinsip 

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

- Ì ÑǾMŌŃMŌŊ PMPM ǾÞMŌŊ ŘMŌŊ 
mendukung kesehatan psikososial 
pasien namun pasien butuh 
privasi yang cukup 

HGĜÍ İ IFY IDEAL FINAL RESULT 
- Ì ÑǾMŌŃMŌŊ NMŌŊÞŌMŌ cancer 

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

FÎ Ì Ĩ Ė Ī ĜCFÎ Í İ Ī Ė Ĭ İ  ĜĴ HĬ İ HÍ Ġ Ĭ KĬ İ ĜÌ  
WITH IFR (preseden rumah singgah YKAKI 

Yogya, Maggie Cancer Center) 
 

ĜĬ İ Ė ĘI HĬ Ģ HGĜĖI Hİ K ĜÏ Į Ė İ HÎ Í  
 

HGĜÍ İ HĞK Ĭ KĬ İ ĜÌ  I ĜĲĜI  FÎ Í İ Ī Ė GHFİ HÎ Í  
 

Į Ĭ Ĝ ĊE Ĩ Ė Ī Ė Ì Ĝİ ĜĪ  
 

Ĩ ĢKĬ HFĖ I  FÎ Í İ Ī Ė GHFİ HÎ Í  
Separation in space (terbuka dan 
tertutup) 
- GÒÖ MŌM NMŌŊÞŌMŌ OMǾÞŒ PÑǾPÞPÞŐ agar 

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

- GÒÖ MŌM NMŌŊÞŌMŌ OMǾÞŒ PÑǾNÞÔM 
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) 
- ĦMŐMŌ ÔMÖ MǾ OMǾÞŒ Ö ÑŌŘMPÞ ŒÑOÒŌŊŊM 

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

- ĦMŐMŌ ÔMÖ MǾ OMǾÞŒ PÑǾŐÒŒMO ŒÑOÒŌŊŊM 
waktu istirahat dan privasi pasien 
tercukupi? Jawab : ketika pasien 
membutuhkan istirahat/merasa lelah, 
membutuhkan ketenangan. 

Separation in condition (terbuka dan 
tertutup) 
- ĦŎŌŇÒŒÒ ǾÞMŌŊMŌ OMǾÞŒ PÑǾPÞPÞŐ MŊMǾ 

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

- ĦŎŌŇÒŒÒ ǾÞMŌŊMŌ OMǾÞŒ PÑǾNÞÔM PÑǾOMŇMŐ 
alam agar dapat mendukung efek 
restoratif pasien jika? Jawab: pasien 
menjalani aktivitas sehari-hari. 

 

HÍ ĲĜÍ İ HĲĜ Ĩ Ī HÍ FHĨ I Ĝ 
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 
 

METODE
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ANALISIS PROGRAM RUANG DAN SIRKULASI

RESPON ANALISIS ORGANISASI RUANG

ANALISIS PENGGUNA

PENGELOMPOKAN RUANG

ZONA RESIDENSIAL

ZONA INFORMATION CENTER



KONSEP MASSA BANGUNAN
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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 juga memberikan 
ekspresi ramah dan terbuka sebagai respon terhadap masyarakat sekitar.

UJI DESAIN

UJI TERHADAP PENDEKATAN BIOFILIK UJI PENERAPAN METODE TRIZ

[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 

[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 

 [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. 

[2] Extraction
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 ruangan untuk mengurangi dampak 
kerentanan terhadap karsinogen, bakteri, dan 
virus pasca terapi.

[14] Curvature
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.

[24] Mediator
Mediator dirancang menghubungkan antara 
area residensial, paliatif, dan information 
center berupa light tunnel yang 
menggunakan skylight dan curtain wall 
untuk mendapatkan cahaya matahari 
langsung.

[24] Another dimension
Untuk meningkatkan proteksi area 
residensial, maka level ketinggiannya 
dinaikkan 3m di atas tanah.

[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.

KONSEP MASSA BANGUNAN SITUASI

TAMPAK TIMUR LAUT

TAMPAK TENGGARA

TAMPAK BARAT DAYA

INTERIOR

ANNISA QUWWATU SYAKHSYIYAH
                    14512206

Dr. ARIF WISMADI., M.Sc
           LECTURER

BACHELOR FINAL PROJECT4/4


	Page 1
	Page 2

