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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Operasional Judul 

Fasilitas dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat memudahkan perkara 

(kelancaran tugas, dsb); kemudahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang semula ; 

perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana supaya menjadi manusia 

yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Healing environment artinya lingkungan sekitar, baik lingkungan alami maupun 

binaan di dalam maupun di luar ruangan, yang dapat membantu proses penyembuhan 

dan perawatan kesehatan, tubuh, pikiran, dan jiwa. 

Secara keseluruhan, pengertian judul Fasilitas Rehabilitasi Medis Healing 

Environment dapat diartikan sebagai tempat dengan lingkungan yang dapat membantu 

proses penyembuhan serta memberikan kemudahan dan pelayanan bagi penderita 

penyakit agar mencapai kondisi kesehatan semula, sehingga mampu kembali 

beraktivitas di masyarakat. 

 

2.2 Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medik adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan 

untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kecacatan yang disebabkan oleh 

berbagai gangguan otot, tulang, saraf, pembuluh darah, jantung, maupun paru-paru. 

Menurut dr. Moch. Ridwan, Sp. RM (2009), Rehabilitasi medik merupakan 

cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan / penyakit yang berkaitan dengan 

neuro (syaraf),  musculo (otot),  skeletal (tulang),  kardio (jantung),  dan respirasi 

(pernapasan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsional penderita sesuai 

dengan sisa kemampuan yg masih dimiliki. 

Sedangkan berdasarkan pengertian dari WHO (World Health Organization), 

rehabilitasi medis adalah semua tindakan yang ditujukan guna mengurangi dampak 

keadaan kecacatan dan handikap serta meningkatkan kemampuan penyandang cacat 

untuk mencapai integrasi sosial. 

Tujuan umum dari terapi pada proses rehabilitasi medis yaitu untuk mengatasi 

ketidakmampuan fisik maupun mental yang diakibatkan oleh penyakit (Heryati, 1994). 

Lebih jelasnya, menurut dr. Moch. Ridwan, Sp. RM, tujuan dari rehabilitasi adalah: 
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1. Meniadakan keadaan cacat bila mungkin  

2. Mengurangi keadaan cacat sebanyak mungkin  

3. Melatih dengan sisi kecacatan untuk dapat hidup dan bekerja  

Bidang-bidang rehabilitasi medis menurut dr. Moch. Ridwan, Sp. RM, terdiri 

dari : 

1. Muskuloskeletal, yang berhubungan dengan otot gerak badan 

2. Neuromuskuler, yang berhubungan dengan syaraf 

3. Sistem kardiovaskuler, sistem jantung dan pembuluh darah 

4. Sistim respirasi, sistem pernapasan 

5. Pediatri, yang berhubungan dengan anak-anak 

6. Geriatri, yang berhubungan dengan orang lanjut usia 

7. Cedera olahraga 

Sedangkan terapi rehabilitasi medis sendiri mencakup: 

1. Latihan (exercise) 

2. Modalitas fisik 

3. Prostetik – ortotik, berhubungan dengan anggota badan palsu 

4. Medikamentosa, berhubungan dengan obat kimiawi 

Perbedaan antara proses pengobatan medis dengan rehabilitasi medis salah 

satunya terletak pada pelaku. Proses rehabilitasi medis berjalan di bawah koordinasi tim 

yang terdiri atas : 

1. Dokter spesialis rehabilitasi medis 

2. Fisioterapis 

3. Terapis okupasi 

4. Terapis wicara 

5. Prostetis-ortotis 

6. Petugas social medis 

7. Psikolog 

8. Perawat rehabilitasi 

Menurut Malkin (2002), sebuah tempat terapi fisik pada dasarnya terdiri dari 

sebelas modalitas dasar sebagai kegiatan terapi, yaitu : 

1. Hydrotherapy  (terapi air) 

2. Heat or cold 

3. Massage 

4. Exercise 
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5. Ultrasound 

6. Traction 

7. Electrical stimulation 

8. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

9. Iontophoresis 

10. Continuous passive motion 

11. Mobilization 

Menurut Salmon dan Salmon, beberapa tindakan pelayanan dan pelaku pada 

area medis di pusat rehabilitasi terdiri dari : 

1. Evaluasi medis, dilakukan oleh dokter dan staffnya 

2. Terapi fisik, termasuk di dalamnya : 

• Hidroterapi (terapi air) 

• Terapi okupasi  

• Terapi bicara dan mendengar 

3. Toko peralatan prostetik dan ortetik (anggota tubuh palsu) 

 

2.3 Healing Environment 

Seperti telah dipaparkan pada definisi operasional judul, pengertian dari healing 

environment adalah lingkungan sekitar yang dapat membantu proses penyembuhan dan 

perawatan kesehatan, tubuh, pikiran, dan jiwa. Healing environment berarti bagaimana 

menciptakan suasana agar memulihkan kesehatan tubuh. Pengertian tersebut merupakan 

kesimpulan dari beberapa penjabaran definitif mengenai healing environment oleh 

beberapa penulis. 

Istilah healing environment sering disalahartikan sebagai salah satu konsep 

fasilitas di rumah sakit. Tetapi sebenarnya bukan lahir dari pengobatan modern 

melainkan dari kesungguhan untuk mengembangkan sisi manusiawi lingkungan 

seseorang. 

Menurut Tyson (1998), healing environment adalah proses desain sumber daya 

alam untuk merancang taman yang dapat menjaga kesehatan. Menurut Naning Adiwoso 

seorang desainer interior dari Indonesian Interior and Architectural Space (INIAS), 

istilah healing environment esensinya bertujuan menciptakan suasana seimbang guna 

mendukung kesehatan jiwa maupun raga dalam satu kesatuan utuh dan terintegrasi, 

bukan sekadar membangun fasilitas fisik, melainkan menumbuhkan suasana nyaman 

dan sehat dalam sebuah bangunan. Pengertian lainnya adalah tindakan penyembuhan 
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pasien melalui manipulasi dan modifikasi unsur-unsur yang ada pada lingkungan dan 

berpengaruh positif terhadap fisik dan psikis individu serta mendukung proses 

penyembuhan. 

Healing environment dapat berupa lingkungan alami maupun buatan. Selain itu, 

healing environment juga dapat berupa ruang luar maupun ruang dalam. Intinya, healing 

environment merupakan lingkungan yang dapat membantu proses penyembuhan, 

perawatan, serta meningkatkan kualitas hidup dengan menyeimbangkan antara tubuh, 

pikiran, dan jiwa. 

Healing environment dapat berupa lingkungan alami atau buatan serta dapat 

berupa ruang luar maupun ruang dalam. Pada dasarnya terdapat tiga unsur penting yang 

perlu diperhatikan dalam mewujudkan konsep healing environment, yakni body (tubuh), 

mind (pikiran), dan spirit (jiwa). Dalam aplikasi desain, healing environment 

melibatkan dua unsur yakni pengobatan dan panca indera atau five sensing. 

Terdapat partisipasi sensoris yang meliputi panca indera manusia, yaitu melalui 

indera penglihatan, indra pencium, indera taktil, indra pendengar dan indera perasa. 

Stimulasi aspek psiko-fisiologis melalui panca indera ini membangkitkan suasana dan 

pola keteraturan alami yang akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat stress dan 

kegelisahan. 

Ruang dalam dapat dikatakan sebuah healing environment apabila dapat 

menciptakan suasana seimbang guna mendukung kesehatan jiwa maupun raga dalam 

satu kesatuan utuh dan terintegrasi. Caranya yakni bagaimana ketika masuk ke rumah, 

orang akan merasa senang, nyaman, atau aman. 

Menurut Naning Adiwoso, dalam penataan ruang dalam untuk menciptakan 

sebuah healing environment, tidak ada peraturan baku. Hal tersebut tergantung dari 

banyak faktor seperti usia, selera, latar belakang budaya dan pendidikan. Desainnya 

diarahkan pada penciptaan kualitas ruang agar suasana hunian terasa aman, nyaman 

tidak menimbulkan stres serta mendorong semangat dan keceriaan. 

Di samping pada desain ruang dalam, healing environment pun dapat diterapkan 

pada rancangan taman serta tanaman indoor. Menurut pendapat arsitek lansekap, 

Anggia Murni, semakin canggih dan modern suatu masyarakat, maka kebutuhan akan 

sebuah suasana yang alami akan tidak terelakkan guna menghadirkan keseimbangan. 

Maka dari itu, kehadiran indoor plants misalnya, harus direncanakan dari awal 

bersamaan dengan perencanaan bangunan. Konsep ini juga harus berkaitan dengan jenis 



12�
�

tanaman (sesuaikan dengan atmosfer bangunan), aklimatisasi, mobilisasi dan waktu 

penanaman, media tanam, pencahayaan, serta perawatan. 

Unsur penempatannya pun tidak bisa sembarangan. Ruang untuk indoor plants 

harus memperhitungkan tinggi atau dalamnya planters box, sistem pengairan, pot 

bersifat menetap atau rotasi, dan tidak menganggu sirkulasi manusia. Adapun prinsip 

desain pada kaitan ini antara lain simpel, keragaman, keseimbangan, skala, dan 

keutamaan. 

Selain pada ruang dalam, ruang luar baik yang alami maupun yang dibuat 

menyerupai alami, juga merupakan healing environment. Nuansa alami seperti pada 

kebun, taman, atau tanaman dalam pot, secara psikologis akan mampu menumbuhkan 

elemen-elemen positif pada diri seseorang, mengurangi emosi negatif serta 

meminimalkan gejala stres. Sehingga cukup penting fungsi sebuah taman dalam 

mendukung proses penciptaan healing environment tadi. Penataannya pun harus mampu 

menciptakan suasana menyenangkan, nyaman, serta alami. 

 

2.4 Prinsip Desain Healing Environment 

Inti dari healing adalah mencapai keseimbangan antara tubuh, semangat hidup, 

jiwa, dan individuality (Day, 2002). Stress saat ini merupakan salah satu penyebab 

utama yang dapat memicu penyakit. Pada penderita penyakit kanker, kondisi tubuhnya 

baik secara fisik maupun psikis sebelum dan sesudah perawatan dapat menimbulkan 

stress tertentu. Hal ini tentu akan menggangu dan menghambat jalannya proses 

penyembuhan pada tahap rehabilitasi. Lingkungan sekitar dapat dapat memberi 

pengaruh besar terhadap tingkat stress atau ketenangan pasien.  

Konsep healing environment pada fasilitas pelayanan kesehatan, selain dari 

aspek fungsional, juga harus menggali aspek lain seperti penciptaan suasana yang 

mendukung pencapaian keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. 

Menurut Asmussen  (1997) dalam Coates (2003), terdapat 7 prinsip utama 

dalam perancangan healing environment, yaitu Unity of Form and Function, Polarity, 

dan Metamorphosis sebagai dasar prinsip yang utama. Kemudian Harmony with Nature 

and Site, The Living Wall, Color Luminosity and Color Perspective, The Dynamic 

Equilibrium of Spatial Experience. 

1. Unity of form and function 

Asmussen mengemukakan bahwa bentuk bangunan sebaiknya tidak hanya 

mewadahi fungsinya saja, akan tetapi juga dapat mengekspresikan jiwa melalui 
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aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk pengguna bangunan yang sedang 

menderita suatu penyakit dan membutuhkan dukungan untuk membantu 

mengatasi penderitaannya, Asmussen percaya bahwa sebuah desain bangunan 

seharusnya mempunyai kesatuan antara bentuk dan fungsi yang jelas dan dapat 

terukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria desain untuk mencapai unity atau kesatuan, menurut Parker (2003) dapat 

dperoleh melalui beberapa cara, antara lain : (www.vernacular.edu2000.org , 

10/06/2009) 

• Harmoni atau persatuan beberapa elemen yang bekerja sama. 

• Keseimbangan dari elemen-elemen arsitektural yang kontras atau 

bertentangan. 

• Pada perkembangan atau evolusi suatu proses menuju akhir atau klimaks, 

terdapat sekuens dimana elemen-elemen berurutan menuju kepada suatu 

akhir atau hasil. 

• Geometri dengan konsep organik ini harus memiliki kesatuan pada 

keseluruhan bentuk mulai dari hubungan antara ruang-ruang, bentuk 

massa, sampai pada penggunaan material.  

 

2. Polarity 

Dapat dianalogikan sebagai kutub yang menimbulkan kontras namun tidak 

terpisah dan saling berkaitan erat. Hal ini mengimplementasikan bahwa 

perbedaan tidak hanya suatu pertentangan, tapi perbedaan adalah dua bagian 

berbeda dari suatu kesatuan yang lebih besar. Bagi Asmussen, poin ini 

Penerapan prinsip kesatuan bentuk dan fungsi menurut Asmussen 

Gbr. 2.1 Bentuk potongan bangunan yang 

menyerupai figure manusia dengan tangan 

sedikit terangkat. 

Sumber : Coates, 2003  

Gbr. 2.2 The Eurythmy Building 

Sumber : Rudolf Steinerhögskolan 

�



14�
�

merupakan prinsip dasar. Warna yang kontras, bentuk, dan material yang 

berbeda dapat memperkaya tekstur. Kekontrasan ini kemudian harus 

ditampilkan dalam suatu proporsi yang harmoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan beberapa kriteria desain seperti: 

• Penggunaan warna yang kontras pada ruang dalam maupun luar. 

• Keragaman tekstur yang dihasilkan oleh material bangunan yang kontras.  

• Penggabungan dua elemen arsitektural yang saling bertentangan. 

• Penjajaran dua elemen kontras tanpa perantara. Contohnya seperti pada 

sekuens ruang dimana kebalikan dari atas-bawah, besar-kecil, dan gelap-

terang memperlihatkan kontras secara tiba-tiba. 

• Menghubungkan dua elemen yang berkebalikan untuk menciptakan pola 

dari repetisi bolak-balik yang berirama. 

• Menciptakan elemen penengah antara dua elemen kontras, baik untuk 

menghubungkan maupun memisahkan elemen-elemen tersebut. 

 

3. Metamorphosis 

Terinspirasi oleh Goethe dan Steiner yang mempelajari morfologi melalui 

transformasi tumbuhan dari alam. Asmussen menggunakan metamorfosis 

bentuk, permukaan, warna, dan ruang untuk menciptakan pola imajiner dari 

sebuah hubungan yang memberikan kesatuan antara bangunan dengan 

elemennya yang semula seolah terlihat terpisah dan tidak berhubungan.  

 

 

Gbr. 2.3 Arcade galeri yang 

menggabungkan antara ruang dalam dan 

ruang luar, sebagai jalur sirkulasi 

sekaligus area bersantai. 

Sumber : Coates,2003 
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4. Harmony with Nature and Site 

Ada dua cara yang biasa digunakan Asmussen untuk menciptakan sebuah 

bangunan yang harmonis dengan alam. Yang sering digunakan adalah dengan 

merancang dan meletakkan bangunan sedemikian rupa sehingga membentuk 

ruang luar yang berhubungan dengan alam. Yang kedua adalah dengan 

mengadopsi bentukan yang merefleksikan potensi tapak yang ada. Hal 

terpenting pada poin ini adalah bagaimana menciptakan kesan akrab dan nyaman 

dengan alam dimana manusia hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 2.4 Contoh prinsip metamorphosis pada pengembangan bangunan 

Sumber : Coates,2003 

�

Gbr.2.5  Bangunan dirancang selaras dengan alam 

Sumber : Coates,2003 
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Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan beberapa kriteria desain seperti : 

• Menggunakan bentuk dan struktur yang berdasar pada bentuk alami yang 

menyatu dengan alam. Bentuk dalam konsep arsitektur organik tidak 

berarti meniru bentuk yang ada di alam secara harafiah, melainkan 

bentuk yang tepat.  

• Mengambil motif-motif desain setempat : bentuk massa, pola atau irama 

bukaan, dan ornamen desain. 

• Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama, tetapi mengaturnya 

kembali sehingga tampak berbeda. 

• Melakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual 

sama atau mendekati yang lama. 

• Mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras). 

• Penggunaan material alam, seperti batu alam, kayu, dan tanaman. 

 

5. The Living Wall 

Dinding pada bangunan, terutama pada fasilitas kesehatan yang ada saat ini, 

seringkali membuat manusia membuat penghuninya merasa terkurung di 

dalamnya. Konsep The Living Wall pada dasarnya menghubungkan antara ruang 

dalam bangunan dengan alam atau ruang luar, sehingga pengguna bangunan 

tidak merasa terkurung dan lebih dekat dengan alam. Aplikasi konsep ini 

dilakukan dengan cara memperbesar dan memperbanyak bukaan dan koneksi 

ruang dalam dengan alam. 

 

Gbr. 2.6 Bangunan dirancang 

selaras dengan alam 

Sumber : ArchitectureWeek.com 

(19/05/2009) 

�
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Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengana beberapa kriteria perancangan 

seperti : 

• Memperbanyak akses pandangan ke alam lebih banyak. 

• Menata dan merancang bukaan jendela yang sesuai dengan skala dan 

proporsi manusia. 

 

6. Color Luminosity and Color Perspective 

Warna dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan suasana hati seseorang. 

Warna pada bangunan Asmussen dapat mendukung aktivitas dan 

mengekspresikan suasana pada ruang dalam bangunan. Penggunaan warna oleh 

Asmussen juga berdasarkan prinsip Polarity, yaitu keseimbangan pada 

kekontrasan. Polarisasi warna tidak hanya digunakan untuk mendefinisikan 

karakter dan suasana pada sebuah ruangan, tapi juga untuk menciptakan kontras 

yang semarak antara ruang dalam dan luar.  

Gbr.2.7  Contoh dinding bentuk organik dengan bukaan yang menyesuaikan pengguna 

Sumber : Coates,2003 

Gbr.2.8  Detail jendela 

Sumber : vidarclinic.org (19/05/2009) 

Gbr.2.9  Detail jendela 

Sumber : ArchitectureWeek.com (19/05/2009) 
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Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan beberapa criteria desain seperti : 

• Menggunakan warna-warna ‘hangat’ seperti kuning, oranye, merah, dan 

warna ‘sejuk’ seperti hijau, dan biru pada interior bangunan. 

• Perpaduan warna kontras pada skema warna interior bangunan, seperti 

perpaduan warna netral (hitam, putih, abu-abu), warna pastel 

(monokromatik warna yang cenderung ke arah hue putih), atau warna 

alam (unsur cokelat atau warna kayu) dengan warna kontras seperti 

merah, hijau limau, kuning, dan oranye. 

 

7. The Dynamic Equilibrium of Spatial Experience  

Asmussen menggunakan kontras antara bagian atas dan bawah, ruang dalam dan 

luar, jauh dan dekat, serta bagian depan dan belakang untuk menciptakan ruang 

yang terpolarisasi dengan dinamis dan hidup. Untuk memunculkan perasaan 

bebas pada sebuah bangunan, menurut Asmussen harus terdapat dua hal yang 

terpolarisasi secara kontras namun tetap dinamis dan berubah keseimbangan 

secara konstan yang tercipta melalui pergerakan dan persepsi manusia.  

Gbr.2.10  Permainan warna pada interior 

Sumber : ArchitectureWeek.com (19/05/2009) 

Gbr.2.11  Permainan warna pada 

eksterior 

Sumber : Coates,2003�
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2.5 Macam-Macam Healing Environment Pada Ruang Luar 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ruang luar atau lansekap merupakan 

healing environment. Taman-taman, tidak hanya pada rumah sakit atau tempat-tempat 

perawatan kesehatan lainnya, saat ini sudah mulai disadari arti pentingnya bagi 

kesehatan manusia. Namun tidak semua taman adalah healing garden atau taman 

terapeutik. 

Taman yang termasuk dalam healing environment dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok, sesuai dengan jenisnya, yaitu: (American Horticultural Therapy 

Association (AHTA), 2008 ) 

1. Healing Gardens 

Healing garden adalah lingkungan yang sebagian besar berupa tanaman 

termasuk tanaman hijau, bunga-bungaan, unsur air, dan berbagai aspek alami 

lainnya. Healing garden pada umumnya diasosiasikan dengan rumah sakit atau 

perawatan kesehatan lainnya, ditujukan sebagai fasilitas healing garden, dapat 

diakses oleh semua pengguna bangunan, dan dirancang untuk memberi efek 

menyembuhkan bagi sebagian besar pasien. 

Healing garden dirancang sebagai tempat mengasingkan diri dan suatu 

tempat beristirahat bagi klien, pengunjung, dan staf untuk digunakan 

sebagaimana keinginan mereka.  

2. Therapeutic Gardens 

Gbr.2.12  Contoh kontras antara simetri dan asimetri yang berubah 

secara dinamis dalam penataannya. Menimbulkan ‘pergerakan’. 

Sumber : ArchitectureWeek.com (19/05/2009)�
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Therapeutic Garden, atau dapat diartikan sebagai taman pengobatan, 

dirancang untuk penggunaan sebagai komponen suatu program perawatan 

seperti terapi okupasi, fisioterapi, atau program terapi hortikultur, serta dapat 

dipertimbangkan sebagai sub-kategori dari healing garden. Sebuah taman dapat 

dideskripsikan sebagai sebuah taman pengobatan alami apabila taman tersebut 

telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari suatu populasi atau pengguna 

tertentu. Taman ini dirancang untuk mengakomodasi perawatan utama klien dan 

dapat menyediakan kegiatan, baik yang sifatnya hortikultur maupun non-

hortikultur.  

Taman ini harus dirancang sebagai bagian dari proses perpaduan multi-

disipliner oleh kelompok atau professional. Therapeutic Garden dapat berupa 

taman sebagai perluasan area dari program pengobatan dalam ruang atau dapat 

juga menjadi bagian dari healing garden yang lebih besar. 

3. Horticultural Therapy Gardens 

Taman terapi hortikultur adalah tipe dari taman pengobatan. Taman ini 

dirancang untuk mengakomodasi perwatan utama klien, tapi taman ini juga 

dirancang untuk mendukung kegiatan primer hortikultur. Taman terapi 

hortikultur juga dirancang sedemikian rupa sehingga para klien dapat 

memelihara tanaman dan material yang ada di taman tersebut. 

4. Restorative Gardens 

Taman pemulihan atau taman meditasi dapat berupa taman publik atau 

taman pribadi yang tidak perlu dihubungkan dengan perawatan kesehatan. 

Taman jenis ini memanfaatkan nilai-nilai alami yang menyembuhkan dengan 

menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mengistirahatkan mental, 

mengurangi stress, memperbaiki kondisi emosional, dan meningkatkan mental 

dan energi fisik. Desain dari taman ini dititikberatkan pada kebutuhan psikologi, 

fisik, dan sosial dari penggunanya. 

 

2.6 Sejarah Taman Pengobatan 

Sejarah taman pengobatan bermula dari Jaman Medieval Eropa. Jaman ini 

berlangsung sekitar tahun 400 – 1400an. Mulanya, taman ini digunakan untuk menanam 

tanaman bumbu, sayur-mayur, buah, dan bunga. Pada saat awal jaman ini, tanaman 

bumbu dapur ini juga digunakan untuk penyembuhan penyakit. Pada masa itu, 

masyarakat Eropa masih terpengaruh keyakinan akan sihir dan hal gaib. Mereka percaya 
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bahwa beberapa penyakit disebabkan oleh gangguan makhluk sihir dan makhluk-

makhluk tersebut dapat dilawan dengan tanaman tertentu untuk menyembuhkan 

penyakit. 

Pada awal jaman ini, taman bersifat sangat fungsional. Bahkan muncul anggapan 

bahwa bila sebuah taman tidak dapat memberikan manfaat yang nyata, maka taman 

tersebut tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pada saat itu fungsi taman haruslah dapat 

menyediakan bahan makanan seperti bumbu, buah, dan sayur, serta obat. Seiring 

berkembangnya pengetahuan, tanaman-tanaman ini kemudian semakin banyak 

ditemukan pada taman, terutama pada taman-taman kerajaan. Beberapa tanaman obat 

seperti kamomil, teh, lokio, dan ketumbar, juga kemudian menjadi tanaman yang selalu 

ditanam pada taman jaman Medieval, berdampingan dengan tanaman bunga. 

Umumnya, taman 

kerajaan terdiri dari taman 

bahan dapur, taman 

pengobatan, perkuburan, 

tempat menyepi, dan kebun 

anggur. Taman ini tersusun 

secara teratur dalam tatanan 

persegi yang simetris, dengan 

jalur sempit untuk memanen 

hasil kebun. Beberapa dari 

hamparan tanaman yang ditata 

persegi ini dilindungi oleh pagar anyaman ranting untuk melindungi dari hewan. 

Tanaman yang umum ditanam pada taman bahan dapur antara lain kubis, 

bawang putih, bawang perai, wortel, dan kacang-kacangan. Pada taman pengobatan 

ditanam peppermint, iris, mint, sage, bergamot, dan rosemary, serta beberapa tumbuhan 

herba lainnya.  

 

2.7 Prinsip Desain Healing Garden 

Kemunculan area riset dan fokus desain di dalam bidang arsitektur lansekap 

telah mencari untuk menunjuk sebuah hubungan rancangan lingkungan alam untuk 

kesehatan dan penyembuhan. Seiring dengan arsitektur lansekap yang menunjukkan 

adanya peningkatan hubungan antara rancangan lingkungan alami dengan kesehatan, 

Gbr.2.13 Penataan layout taman pada jaman Medieval 

Sumber: www.wikipedia.com (01/06/2009)�
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kebingungan berkembang mengenai berbagai persyaratan  penerapan konsep healing 

garden itu sendiri. 

Healing garden merupakan suatu istilah yang berlaku pada sebuah taman yang 

dirancang untuk mendukung proses penyembuhan dari suatu penyakit. Desain lansekap 

pengobatan (yang bersifat terapeutik) maksudnya lebih spesifik dan berhubungan 

dengan aspek khusus sebuah penyakit atau proses penyembuhan. 

Marcus dan Barnes (1999) dalam Larson (2004) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa prinsip dalam merancang healing garden, yaitu: 

1. Variasi ruang 

Menyediakan ruang yang dapat digunakan secara berkelompok atau 

ruang yang dapat digunakan secara personal. Dengan begitu, pengguna dapat 

memilih ruang yang ingin digunakan. 

2. Penggunaan dominansi material hijau 

Memperbanyak penggunaaan material hijau dan material lunak, serta 

meminimalisir penggunaan material keras pada lansekap. Perbandingan yang 

dapat digunakan antara material keras dan material hijau seperti tanaman yaitu 

1:3. 

3. Mendorong untuk berolah tubuh 

Taman yang baik harus dapat mendorong pangguna untuk berjalan 

sebagai bentuk olah tubuh. Hal ini dapat mengurangi tingkat depresi dan stress. 

4. Menyediakan selingan yang positif 

Selingan alami seperti tanaman, bunga, dan elemen air dapat membantu 

mengurangi tingkat tekanan dan depresi. Kegiatan lain seperti bercocok tanam 

atau berkebun juga dapat menjadi selingan yang positif pada sebuah taman. 

5. Meminimalisir gangguan 

Faktor negative pada sebuah taman sebaiknya diminimalisir. Adapun 

faktor-faktor negative seperti misalnya keramaian kota, asap, polusi, dan 

pencahayaan buatan sebaiknya dikurangi dan semaksimal mungkin direduksi. 

6. Meminimalisir kerancuan 

Lingkungan yang abstrak, seperti misalnya taman dengan tingkat 

kompleksitas atau misteri yang tinggi, dapat menjadi suatu hal yang menarik dan 

menantang bagi orang sehat. Tapi bagi orang yang sedang sakit, hal tersebut 

dapat memberikan efek kontra indikasi. Corak yang jelas dan dapat 
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diidentifikasi dengan mudah pada kelengkapan dan elemen taman harus terpadu 

dalam perancangan. 

 

Menurut Cooper Marcus dan Barnes (1999) dalam Severtsen (2005), sebuah 

healing garden dapat efektif apabila membantu perkembangan elemen-elemen berikut 

ini: 

1. Sense of control 

Pengguna harus mengetahui bahwa taman tersebut ada, mudah dicari, 

dan dapat diakses dan digunakan baik secara pasif maupun aktif. Taman tersebut 

harus memiliki area privat yang terlindung dari pandangan dari dalam. Variasi 

ruang memungkinkan pasien untuk memilih berdasarkan kebutuhan mereka. 

Mencapai sense of control dapat dilakukan dengan melibatkan pengguna dalam 

proses perancangan.  

2. Social support 

Desain taman yang baik secara spasial harus dapat mewadahi kebutuhan 

akan bersosialisasi. Ketersediaan ruang yang dapat digunakan secara kelompok 

untuk bersosialisasi sangat penting. Namun, ruang tersebut tidak boleh 

mengurangi privasi dari ruang privat yang ada. 

3. Physical movement and exercise 

Kegiatan latihan ringan dapat didukung oleh desain taman yang 

memungkinkan aksesibel dan kemandirian bagi pasien serta menyediakan 

fasilitas yang mendukungnya seperti area untuk berjalan kaki. 

4. Access to nature and other positive distractions 

Tanaman obat dan tanaman yang dapat dimakan serta tanaman lain yang 

melibatkan semua indera manusia merupakan pilihan yang baik untuk digunakan 

dalam desain, seperti halnya tanaman yang mendukung kehidupan satwa 

lainnya. Hindari tanaman beracun, tajam, berduri, serta yang mengundang 

banyak serangga seperti lebah. 

 

2.8 Elemen Desain Pada Healing Garden 

McDowell dan McDowell (1998) dalam Kreitzer (2004) menyatakan bahwa 

kunci dalam sebuah  adalah dengan menghormati dan merayakan hubungan yang lebih 

luas antara manusia dengan alam dan jiwa, tidak hanya dengan tanaman. 
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McDowell dan McDowell (1998) dalam Kreitzer (2004) menyebutkan tujuh 

elemen desain sebagai guidelines atau acuan untuk merancang dan sebagai alat untuk 

mengidentifikasi makna ruang. Tujuh elemen desain tersebut adalah: 

1. Entrance khusus yang bersifat mengundang dan menarik pengunjung ke dalam 

taman. 

2. Elemen air, karena efeknya yang positif terhadap psikologis, spiritual, dan fisik. 

3. Permainan warna dan cahaya yang kreatif untuk menimbulkan emosi, 

kenyamanan, dan atau kekaguman pengunjung. 

4. Penekanan corak alami sebagai poin dasar, seperti penggunaan batu, kayu, pagar 

alami, latar, kisi-kisi, angin, bunyi, dan lain-lain. 

5. Integrasi dari seni untuk menimbulkan keseluruhan suasana atau esensi dari 

taman itu sendiri. 

6. Corak taman yang dapat menarik binatang liar dan menyediakan habitat untuk 

keragaman hayati. 

7. Secara keseluruhan, rancangan healing garden harus dapat memberi 

kenyamanan bagi jiwa dan mengembalikan semangat. Meski hanya berupa 

sebuah bangku di bawah pohon, atau lansekap yang dirancang secara kompleks.  

 

2.8.1 Vegetasi 

Pada perancangan fasilitas rehabilitasi medis ini, penerapan konsep healing 

environment lebih dititikberatkan pada aspek lingkungan ruang luarnya. Dan jenis-jenis 

vegetasi yang akan digunakan juga sangat berpengaruh terhadap penerapan konsep 

tersebut. Oleh karena itu, baik tanaman berbunga maupun tanaman peneduh, haruslah 

dipilih dengan seksama agar menunjang penerapan konsep maupun fungsi bangunan 

sendiri sebagai fasilitas kesehatan. 

Jenis tanaman peneduh dapat dibedakan berdasarkan bentuk tajuknya. Jenis-

jenis tersebut antara lain (Suryowinoto, 1997): 

1. Columnar  : bentuk tinggi ramping dengan ujung membulat. 

2. Fastigiated : bentuk tinggi ramping dengan ujung meruncing 

3. Globular : bentuk membulat 

4. Horizontal : bentuk menyebar 

5. Semi globular : bentuk setengah membulat 

6. Picturesque : bentuk menarik atau eksotis 

7. Pyramidal : bentuk kerucut 
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8. Weeping : bentuk ranting menunduk 

9. Bentuk tidak beraturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suryowinoto, 1997 

Contoh bentuk tajuk columnar Contoh bentuk tajuk fastigiated Contoh bentuk tajuk globular 

Gbr. 2.14 

Sumber : Suryowinoto, 1997 

Gbr. 2.15 

Contoh bentuk tajuk picturesque Contoh bentuk tajuk horizontal Contoh bentuk tajuk semi globular 

Gbr. 2.16 

Contoh bentuk tajuk pyramidal Contoh bentuk tajuk weeping Contoh bentuk tajuk tidak beraturan 

Sumber : Suryowinoto, 1997 
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Meski secara umum vegetasi sangat bermanfaat bagi manusia, namun ada pula 

beberapa jenis vegetasi yang merugikan manusia. Bagian-bagian tumbuhan seperti biji, 

buah, batang, daun, akar, getah, bunga, atau bagian-bagian lain pada tumbuhan tertentu 

ternyata dapat merugikan manusia. Pada beberapa kasus ditemukan bagian-bagian 

tanaman yang dapat menyebabkan iritasi kulit, keracunan, bahkan kematian, apabila 

disentuh atau dikonsumsi oleh manusia. Tanaman-tanaman jenis ini tentu saja harus 

dihindari pada perancangan dan penataan ruang luar, terutama pada bangunan dengan 

fungsi kesehatan seperti fasilitas rehabilitasi medis. 

Menurut Baggs dan Baggs (1996), beberapa jenis tanaman yang sebaiknya 

dihindari, terutama pada bangunan kesehatan, karena dapat memberi dampak yang 

kurang baik bagi kesehatan antara lain: 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Selain dapat memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan, tanaman juga 

dapat memberi efek yang sebaliknya. Healing environment pada dasarnya mencakup 

kenyamanan pada penginderaan manusia, salah satunya adalah indera penciuman. 

Beberapa tanaman memiliki bau yang khas yang dapat memberi efek tertentu bagi 

manusia. Pamanfaatan bau tertentu sebagai salah satu cara penyembuhan penyakit 

dikenal dengan istilah aromaterapi.  

Bau yang menyenangkan terbukti dapat meningkatkan indera manusia. Sebuah 

penelitian membuktikan bahwa seseorang pada ruangan tanpa wewangian lebih 

cenderung terlibat konflik dibanding orang yang memiliki wewangian yang lembut pada 

ruangannya. Aromaterapi juga bekerja dengan prinsip yang sama untuk meringankan 

• Seluruh family 

Asteraceae (Daisy, 

Chrysanthemum, 

Calendula, Marigold) 

• Acasia spp (Akasia) 

• Acer spp 

• Alnus spp 

• Betula spp 

• Callitris glaucophylla 

• Cupressus macrocarpa 

• Cupressus sempervirens 

• Fraximus spp 

• Juglans spp (Walnut) 

• Ligustrum spp 

• Liquidambar styraciflua 

• Melia asedarach 

• Olea spp (Zaitun) 

• Populous deltoids 

• Prosopis juliflora 

• Quercus spp (Oak) 

• Salix spp (Willow) 

• Ulmus spp 
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rasa rasa sakit dengan membuat tubuh terasa lebih nyaman. (www.aromacures.com, 

01/06/2009). Aromaterapi sendiri adalah terapi melalui indera penciuman untuk 

membantu memperbaiki atau menjadi kesehatan, membangkitkan semangat, gairah, 

menyegarkan serta menenangkan jiwa, dan merangsang proses penyembuhan. 

Aromaterapi selalu dihubungkan dengan hal-hal menyenangkan agar membuat 

jiwa,tubuh dan pikiran merasa relaks dan 'bebas'. Pada tahun 1928 penggunaan istilah 

aromaterapi dipopulerkan oleh Rene Maurice Gattefosse di Perancis. Aromaterapi 

digunakan untuk rileksasi dan pengobatan. (www.hanyawanita.com, 01/06/2009) 

Ketika hidung menghirup wangi tertentu yang telah terbukti mampu 

mempengaruhi emosi, akan membuat vibrasi di hidung. Dari sini wewangian yang 

mempunyai manfaat tertentu itu akan mempengaruhi sistem limbik, tempat pusat 

memori, suasana hati, dan intelektualitas berada. 

Beberapa wewangian alami yang dapat memberikan dampak positif pada 

manusia antara lain: 

• Bergamot (Sitrus) 

Mengembalikan tenaga 

• Kamomil 

Anti peradangan yang baik, menenangkan. 

• Clary sage 

Menggembirakan dan memiliki efek menenangkan. 

• Geranium 

Menstimulai sirkulasi darah. 

• Melati 

Memiliki efek meningkatkan semangat dan berpotensi sebagai 

aprodisiak(Rempah Rempah). mempunyai efek menyejukkan, meningkatkan 

keseimbangan, pikiran positif, gairah seksual, kepekaan, kejernihan pikiran, 

harapan, keterbukaan, kebijaksanaan, ketenangan jiwa, rasa bahagia, romans, 

dan cinta. Juga dapat mengurangi depresi, rasa cemas, batuk, rasa sakit saat 

menstruasi, stress, sedih, kecewa, dan rasa iri 

• Lavender 

Menenangkan, mengurangi rasa sakit, dan sebagai detoks. Selain mampu 

mengusir nyamuk ternyata juga memberikan efek meningkatkan ketenangan, 

keseimbangan, rasa nyaman, rasa keterbukaan, dan keyakinan. Selain itu juga 
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mengurangi rasa tertekan, sakit kepala, insomnia, stress, rasa sakit saat 

menstruasi, emosi yang tidak seimbang, histeria, rasa frustrasi, dan kepanikan. 

• Lemon 

Aromanya menyegarkan, bersih, bersemangat. Mempunyai efek menjernihkan 

dan stimulasi, juga baik untuk penanganan pertama digigit ular dan serangga. 

Selain itu memberikan efek meningkatkan tenaga, kewaspadaan, perasaan 

bahagia, vitalitas, pandangan positif, motivasi, keyakinan dalam mengambil 

keputusan, dan stabilitas. Juga mengurangi masalah gangguan pernafasan, 

tekanan darah tinggi, pelupa, stress, pikiran negatif dan rasa takut. 

• Mawar 

Mempercepat kesembuhan kulit. 

• Sandalwood (Cendana) 

Meningkatkan keseimbangan dan kejernihan, keterbukaan, kehangatan, rasa 

percaya diri, kejujuran, ketenangan jiwa, perasaan cinta, sensualitas, rasa 

nyaman, harapan, kepercayaan, kebijaksanaan, pengertian, stabilitas, keberanian 

serta daya tahan. Juga mengurangi stress saat menstruasi, gangguan konsentrasi, 

dan rasa kesepian. 

• Eucaliptus (Kayu Putih) mempunyai efek keseimbangan dan menstimulus 

peningkatan proses penyembuhan, konsentrasi, vitalitas, keseimbangan emosi, 

dan juga spontanitas. Selain itu dapat mengurangi panas badan saat flu, sakit 

kepala, kelakuan yang tidak rasional, kemarahan, mengusir insek serta 

menghilangkan bau yang tidak sedap. 

• Peppermint, memiliki aroma segar dan kuat yang berasal dari rerumputan mint 

yang ditemukan di Amerika. Meningkatkan konsentrasi, vitalitas, rasa percaya 

diri, pikiran positif, sensualitas, keyakinan arah dan tujuan hidup. Juga 

mengurangi rasa lelah, rasa putus asa, histeria, sakit kepala, dan rasa takut. 

• Ylang-ylang (kenanga) 

Memiliki efek menyeimbangkan hormon, memberi semangat, meningkatkan 

sensualitas, perasaan gembira, kehangatan, rasa percaya diri, keterbukaan, 

relaksasi, rasa nyaman dan tentram. Mengurangi depresi, kesulitan tidur, rasa 

tegang, stress saat menstruasi, lemah seksual, perasaan frustrasi, rasa labil, dan 

rasa bersalah. 

• Green tea (Teh Hijau) 
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Wangi ini dapat membantu menyeimbangkan fungsi sel tubuh, membantu 

mencegah kanker, memperbaiki sistem peredaran darah, membantu menguraikan 

asam lemak, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan fungsi lever, 

membantu mengeluarkan dahak dan membersihkan paru-paru, serta 

memperlambat proses penuaan. Juga berguna membangkitkan semangat, 

melancarkan sistem pencernaan dan urin, memperbaiki konsentrasi, menurunkan 

kolesterol, dan membantu mengatasi tekanan darah tinggi. 

 

2.9 Contoh Penerapan Prinsip Perancangan Pada Bangunan Dan Tapak 

2.9.1 Penerapan prinsip desain healing environment pada Dalseth Family Dental 

Clinic, Minnesota 

Bangunan ini merupakan sebuah 

klinik gigi yang terletak di daerah sub-urban 

Kota Minnesota. Mengekspresikan sebuah 

lingkungan baru melalui eksplorasi 

pencahayaan, bentuk, warna, dan 

sustainability. Tujuannya adalah mengubah 

citra klinik gigi sebagai sebuah tempat yang 

menyeramkan, terutama bagi anak-anak, 

menjadi sebuah klinik gigi yang 

menyenangkan. 

Konsep yang ditawarkan adalah 

sebuah bangunan yang dinamis, mengundang, nyaman, dan menyenangkan. Kualitas 

cahaya yang berlangsung sesaat, keteduhan dan bayangan yang tertangkap melalui pola 

layar dan jendela transparan, kesemuanya menciptakan pengalaman yang menyatu.  

• The Living Wall 

Prinsip ini diterapkan melalui 

penggunaan bukaan yang bervariasi pada 

bangunan. Ruang-ruang dengan fungsi publik 

dibuat dengan bukaan yang besar. Hal ini 

dilakukan agar pasien dapat menikmati suasana 

luar dengan bebas. 

Gbr. 2.17 Site plan Dalseth Family 

Dental Clinic, Minnesota 

Sumber : www.altusarch.com (2009) 

Gbr.2.18  Bukaan jendela pada ruang 

tunggu 

Sumber : www.altusarch.com (2009)�
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Sedangkan pada ruang yang membutuhkan 

privasi lebih tinggi dibuat bukaan-bukaan yang 

lebih kecil dan disesuaikan dengan skala pasien. 

Letaknya pun disesuaikan dengan posisi mata 

pasien agar pasien tetap dapat menikmati 

pemandangan ke luar bangunan. Bukaan-bukaan 

tersebut menghasilkan tampak depan dengan 

variasi bukaan yang dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Harmony with nature and site 

Prinsip ini diterapkan dengan 

cara merancang bangunan yang 

sangat responsif terhadap lahan dan 

memaksimalkan unsur-unsur ruang 

luar yang tersedia. Bangunan ini 

dirancang memiliki ruang luar yang 

lebih besar daripada luas bangunan itu sendiri. Penggunaan selasar terbuka yang 

berhubungan langsung dengan alam sebagai penghubung antar ruang pada bangunan 

memungkinkan interaksi pasien dengan alam yang lebih intens. 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr.2.20  Pola bukaan jendela yang menarik pada fasade 

Sumber : www.altusarch.com (2009) 

�

Gbr.2.19 Bukaan jendela pada ruang 

periksa 

Sumber : www.altusarch.com (2009)�

Gbr.2.21  Selasar terbuka penghubung antar ruang 

Sumber : www.altusarch.com (2009) 

Gbr.2.22  Pemanfaatan sebanyak mungkin sinar 

matahari terhadap bangunan 

Sumber : www.altusarch.com (2009) 

�

Gbr.2.23  Bukaan sebagai sumber pencahayaan alami 

pada interior klinik 

Sumber : www.altusarch.com (2009) 

�
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2.9.2 Penerapan prinsip desain healing garden di  Mount Zion Clinical Cancer 

Center, San Francisco, California 

Taman pada halaman belakang rumah sakit kanker Mount Zion Clinical Cancer 

Center di California ini berbatasan langsung dengan properti komersial. Meski begitu, 

hampir separuh bagian taman ini masih dapat menerima paparan sinar matahari pada 

pagi dan siang hari. 

Tanaman yang digunakan dipilih secara khusus agar dapat mekar dan 

memberikan keragaman warna sepanjang tahun. Terdapat sebuah air mancur mungil 

untuk mereduksi gangguan suara yang berasal dari jalan serta banyak bangku kayu, 

meja, serta kursi yang dapat dipindahkan. 

• Sense of control 

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan memudahkan pencarian ke arah taman 

(wayfinding) melalui penanda berupa koridor yang di-finishing keramik buatan tangan 

pasien. Hal ini memudahkan pasien untuk menemukan akses ke arah taman melalui 

pintu belakang rumah sakit. 

• Variasi ruang 

Adanya variasi ruang untuk 

menampung kebutuhan pasien akan 

kebutuhan jenis ruang berdasarkan tingkat 

privasinya. Pada taman ini terdapat ruang 

yang mengakomodasi kebutuhan pasien akan 

social support. Pada ruang ini, pasien dapat 

bersosialisasi dengan pasien lain, perawat, 

Gbr.2.24  Dinding koridor menuju taman di-

finishing dengan keramik buatan tangan para 

pasien 

Sumber : Severtsen, 2005 

�

Gbr.2.25  Detail Keramik 

Sumber : Severtsen, 2005 

�

Gbr.2.26  Ruang bersama/kelompok 

Sumber : Severtsen, 2005 
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atau keluarga.  

Selain ruang untuk aktivitas bersama 

atau kelompok, terdapat juga area untuk 

pribadi. Area ini dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pasien akan ketenangan. Area ini 

terpisah dengan area bersama karena 

membutuhkan tingkat privasi yang lebih 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Physical movement and exercise 

Taman ini mengundang penggunanya untuk melakukan gerak atau olah tubuh. 

Pada taman ini diberi perkerasan untuk memudahkan pasien berjalan untuk mencapai 

suatu titik tertentu pada bagian taman. Ini mendukung program rehabilitasi pasien 

dengan melakukan latihan ringan berupa berjalan kaki. 

Gbr.2.27  Ruang pribadi 

Sumber : Severtsen, 2005 

Gbr.2.28  Layout plan healing garden 

Sumber : Severtsen, 2005 

�
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• Selingan yang positif 

Pada taman ini terdapat unsur 

air berupa sebuah air mancur mungil. 

Selain itu, penggunaan soft material 

berupa tumbuh-tumbuhan yang 

beraneka warna memberikan selingan 

yang positif bagi penggunanya.  

�

�

Gbr.2.29  Perspektif mata burung healing garden 

Sumber : Severtsen, 2005 
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Gbr.2.30  Skema Tinjauan Pustaka 

Sumber : Hasil analisa, 2009 
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bangunan sejenis 

• Analisa bentuk 

bangunan 

• Analisa tampilan 

bangunan 

• Parameter desain 

�

• Analisa tata 

massa 

• Analisa tata 

ruang luar 

• Analisa tapak 

• Analisa struktur 

dan konstruksi 

�

Tinjauan tentang 

aplikasi Konsep 

Healing 

Environment pada 

bangunan sejenis 

�

Tinjauan tentang 

aplikasi Healing 

Garden pada ruang 

luar bangunan 

sejenis 

�

Konsep Programatik 

�

Konsep Bentuk dan 

Tampilan Bangunan 

Konsep Tata Massa 

dan Ruang Luar 

Konsep Struktur dan 

Konstruksi 

Konsep Dasar 

Perancangan 

Konsep Tapak 

�

• Fungsi yang diwadahi 

• Pelaku dan aktivitas 

• Kebutuhan dan 

besaran ruang minimal 

�

• Kesimpulan 

komparasi 

• Bentuk bangunan yang 

dapat diterapkan 

• Tampilan bangunan 

yang sesuai 

• Kriteria desain yang 

dapat diterapkan 

�

• Tata massa yang 

relevan 

• Tata ruang luar yang 

sesuai dengan prinsip 

Healing Garden 

• Kriteria pengolahan 

tapak berdasarkan 

factor alam 

• Struktur dan 

konstruksi yang sesuai 

dengan tapak dan 

fungsi bangunan 

�

S K E M A   T I N J A U A N   P U S T A K A 


