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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan 

sebuah rumah sakit mempunyai peranan yang penting dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan haruslah dapat dinikmati oleh 

seluruh masyarakat. Peran Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kuratif, rehabilitatif, 

promotif, dan preventif, menempati peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Karena pentingnya peran rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan, maka berbagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit menjadi prioritas dalam 

pembangunan bidang kesehatan. Hal ini layak untuk diupayakan agar seluruh masyarakat 

dapat menikmati pelayanan kesehatan secara terjangkau dan terlayani secara merata. 

Di kota Semarang terdapat RSUP Kariadi yang mempunyai pelayanan kesehatan 

yang melayani pelayanan kesehatan untuk kota Semarang, kabupaten Semarang, dan 

sekitarnya. Paviliun Garuda merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang dimiliki 

oleh RSUP Dr Kariadi kota Semarang. Pelayanan Paviliun Garuda saati ini didukung oleh 

dokter spesialis dan sub spesialis yang ahli dibidangnya masing-masing. Paviliun Garuda 

mempunyai pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan farmasi. 

Dimana untuk rawat jalan terdapat 12 poli spesialis untuk pelayanan kesehatan. poli 

tersebut antara lain penyakit dalam, obgsgyn, mata, gigi dan mulut, bedah, kulit dan 

kelamin, kesehatan anak, THT, kesehtan jiwa, bedah syaraf, obesitas dan genetika. Untuk 

rawat inap terdapat 4 fasilitas yaitu VIP B, VIP A, VVIP, Presiden Suite. 

Untuk konsep yang ditawarkan oleh Paviliun garuda sendiri menerapkan konsep one 

stop service. Karena kedepanya Rumah Sakit di Indonesia akan menggunakan konsep ini 

untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakitnya. Konsep One Stop Service (OSS) di rumah 

sakit adalah salah satu solusi untuk mengurangi hilangnya kesempatan pelanggan yang 

mungkin saja menyebabkan kerugian ekonomi akibat unit pelayanan yang jauh dan tidak 

berada pada satu tempat. Dengan konsep ini pasien yang datang tidak perlu harus kemana-

mana lagi, dan dapat dilayani di satu tempat atau area yang mudah dijangkau. 

Paviliun Garuda merupakan unit pelayanan kesehatan dengan konsep One Stop 

Service. yang dimiliki RSUP Dr Kariadi yang selama ini menjadi aset yang penting bagi 

Rumah Sakit contohnya adalah pemasukan keuangan dan menjadi keunggulan RSUP Dr 
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Kariadi dibandingkan dengan Rumah Sakit lainya di kota Semarang. Apabila dilihat dari 

grafik yang ditujukan oleh jumlah pasien pengunjung Paviliun Garuda dari tahun ke tahun 

menunjukan peningkatan. Hal ini lah yang menjadikan Paviliun Garuda bagian yang penting 

dari RSUP Dr Kariadi kota Semarang. Sehingga Paviliun Garuda layak untuk dikembangkan 

lebih baik, lebih lengkap fasilitas yang dimilkinya dan kemudahan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. 

 Dengan fasilitas yang dimiliki Paviliun Garuda yang sekarang apabila dilihat dengan 

jumlah pasien yang membutuhkan fasilitas yang dimiliki paviuliun garuda memang tidak 

sebanding. Pengembangan fasilitas diperlukan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan 

RSUP Dr Kariadi. Dengan lahan yang dimiliki oleh RSUP Dr Kariadi ini pengembangan 

Paviliun Garuda lebih tepat ke arah vertikal. 

 Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Paviliun 

Garuda untuk beberapa tahun ke depan haruslah menambah berbagai fasilitas dimana 

pelayanan kesehatan dapat dilakukan hanya di Paviliun Garuda. Untuk penekanan desain 

yang dipakai dalam mendesain Paviliun garuda ini adalah Green Design. Yang nantinya 

akan menjadi Green Hospital. 

I.2 Tujuan dan Sasaran 

I.2.1 Tujuan 

Terciptanya satu usulan judul Tugas Akhir yang mempunyai latar belakang 

jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik dengan originalitas / 

karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

I.2.2 Sasaran 

Tersusunya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Pengembangan Paviliun Garuda RSUP Dr Kariadi kota Semarang 

berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect).  

I.3 Manfaat 

I.3.1Secara Subyektif 

 Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di jurusan 

arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Dan menjadi acuan 

pengembangan selanjutnya, dalam menyusun LP3A yang merupakan satu kesatuan 

dengan Tugas akhir. 
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I.3.2Secara Obyektif 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan 

wawasan bagi mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir, Maupun pembaca 

mengenai program perencanaan dan perancangan arsitektur, khususnya mengenai 

Paviliun Garuda RSUP Dr Kariadi kota Semarang. 

I.4 Ruang Lingkup 

I.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

 Perencanaan dan perancangan Pengembangan Paviliun Garuda RSUP Dr 

Kariadi kota Semarang, termasuk dalam kategori bangunan massa tunggal beserta 

perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

I.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

 Lokasi perencanaan dan perancangan Pengembangan Paviliun Garuda 

RSUP Dr Kariadi berada dalam kawasan RSUP Dr Kariadi kota Semarang. 

I.5 Metode Pembahasan 

 Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut : 

Metode deskriptif,  
Melakukan pengumpulan data dengan  cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari 

instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing 

internet. 

- Studi pustaka / studi literatur didapat dari Dinas Kesehatan, seperti pedoman 

teknis sarana dan prasarana rumah sakit. 

- Data-data dari instansi dalam hal ini RSUP Dr Kariadi terkait berupa fasilitas 

serta standar yang ada di paviliun garuda seta gambaran umum terkait paviliun 

garuda. 

- Wawancara dengan manajeman pengelola paviliun garuda untuk mendapatkan 

data-data tentang keadaan paviliun garuda. 

- Observasi lapangan untuk melihat secara langsung di paviliun garuda. 

- Browsing internet untuk mendapatkan standar-standar yang ada dan keputusan 

menteri terkait Rumah sakit. 

Selanjutnya dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa 

untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang 

ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur Pengembangan Paviliun Garuda RSUP Dr Kariadi kota Semarang. 
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I.6 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. I.1 Skema Alur Pikir 

Sumber : Data Pribadi 
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K PERANCANGAN 
Penekanan Desain 
 Pengguna 
 Aktivitas 
 Kebutuhan ruang 
 Fasilitas 
 Sarana dan prasarana 
 Kapasitas 
 Program ruang 

 

TUJUAN 
Terciptanya satu usulan judul Tugas Akhir yang mempunyai latar belakang jelas dan layak, dengan suatu penekanan 
desain yang spesifik dengan originalitas / karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 
 
SASARAN 
Tersusunya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Pengembangan Paviliun 
Garuda RSUP Dr Kariadi kota Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines 
aspect).  

LATAR BELAKANG 

AKTUALITA 
 Pelayanan Kesehatan di Semarang yang semakin dibutuhkan dan lebih lengkap fasilitas pelayanannya 

serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 
 Kedepanya Fasilitas rumah sakit yang berkonsepkan one stop service semakin diminati. 
 Kurang tercukupnya jumlah fasilitas yang tersedia di Paviliun Garuda 
 Jumlah pasien paviliun garuda yang semakin banyak. 
 Paviliun garuda sebagai sumber pendapatan kariadi yang perlu ditingkatkan. 

URGENSI 
 Perlunya pengembangann fasilitas Paviliun garuda kelas menengah ke atas yang dapat mencukupi 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan serta lebih nyaman dengan konsep One Stop Service 
yang didukung fasilitas yang lengkap  

 ORIGINALITAS 
 Pengembangan paviliun rsup dr kariadi kota semarang yang lengkap fasilitasnya dan konsep one stop 

service yang baik dengan penggunaan konsep desain green hospital.  

JUDUL TUGAS AKHIR 
PENGEMBANGAN PAVILIUN GARUDA RSUP Dr KARIADI  

KOTA SEMARANG 

HASIL 
Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
Pengembangan Paviliun Garuda RSUP Dr Kariadi kota 

Semarang  

ANALISA 
Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 
fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

PERENCANAAN 
Pengembangan Paviliun Garuda 
RSUP Dr Kariadi kota Semarang 
Pelaku dan aktivitas, hubungan 
ruang, persyaratan ruang, struktur 
bangunan, utilitas bangunan, filosofi 
atau penekanan desain, data tapak. 

TINJAUAN 
TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 
 Tinjauan Kota Semarang 
 Tinjauan Lokasi Tapak 

TINJAUAN PUSTAKA 
Berupa landasan teori, standart perancangan, 
kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 
(browsing internet dan studi literatur) 

Kesimpulan, Batasan, dan 
Anggapan 
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