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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama penentu 

keberhasilan pembangunan nasional. Kualitas dan kuantitas sarana kesehatan yang 

ada di suatu daerah secara teoritis berbanding lurus dengan tingkat kesehatan 

masyarakatnya.  

Wilayah Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 

kelurahan. Saat ini di Kabupaten Semarang terdapat 2 rumah sakit umum daerah yang 

aktif beroperasi, yaitu RSUD Ungaran di wilayah utara, dan RSUD Ambarawa di 

wilayah tengah. Ditinjau dari aspek pelayanan  rumah sakit yang ada di Kabupaten 

Semarang menunjukkan Bed Occupacy Rate (BOR) lebih dari 70%. Dinilai dari segi 

manajemen rumah sakit, tingkat hunian (BOR) yang optimal sekitar 70% (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang). 

Tingkat hunian yang sangat tinggi berdampak kurang baik dalam peningkatan 

mutu pelayanan karena sumber daya manusia yang ada tidak mendapatkan 

kesempatan untuk beristirahat sehingga kelelahan dan mengakibatkan tidak cermat 

dalam melihat kondisi pasien. Sarana dan prasarana pun tidak sempat diganti dan 

dibesihkan karena segera dipergunakan oleh pasien berikutnya. 

Untuk wilayah selatan Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan 

Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali, jika memerlukan pelayanan kesehatan 

cenderung untuk memanfaatkan fasilitas di luar kabupaten Semarang karena lebih 

mudah di akses. Kabupaten Semarang bagian selatan termasuk kedalam Satuan 

Wilayah Pengembangan (SWP) III, dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 

2022 adalah 444.156 jiwa. Sarana dan prasarana kesehatan harus memenuhi beberapa 

syarat, antara lain jumlah pelayanan dan jenis pelayanan harus memadai berbanding 

dengan jumlah penduduknya.   

Apabila diasumsikan 1 tt (tempat tidur) untuk 1.000 jiwa, maka diperlukan 

±444 tt. Kemudian ditinjau kembali mengenai proyeksi jumlah tempat tidur di tahun 

2022 yang tersedia pada masing-masing puskesmas rawat inap di SWP III, ditemukan 

sejumlah 274 tt. Kebutuhan awal sebesar 444 tt dikurangi dengan 274 tt yang sudah 

ada, menjadi 170 tt untuk memenuhi kebutuhan peduduk kabupaten Semarang bagian 

selatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
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340/Men.Kes/per/III/2010, kapasitas 170tt termasuk kedalam klasifikasi rumah sakit 

umum kelas C. 

Pusat pengembangan SWP III terletak pada Kecamatan Tengaran, berlokasi 

strategis, berada di tengah kecamatan lainnya. Lokasi tersebut dilewati jalan raya 

Semarang-Solo, berpotensial untuk didirikan sebuah fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit umum. Jalur lalu lintas Semarang-Solo merupakan jalur yang ramai, dan sering 

terjadi kecelakaan laulintas. Menurut polres kabupaten semarang, terjadi 23 kali 

kejadian kecelakaan lalulintas dengan 104 korban kecelakaan di jalan raya Semarang-

Solo tahun 2010. Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menuntut adanya upaya 

penanganan medis cepat di rumah sakit terdekat. Namun di Kecamatan Tengaran 

belum terdapat rumah sakit yang dapat menjadi rujukan gawat darurat. 

Dari uraian diatas, dibutuhkan sarana kesehatan  yang mudah di akses, dan 

berkualitas sehingga dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perencanaan dan perancangan 

tentang “Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Semarang” dengan 

penekanan desain neo-vernakular. Diharapkan desain rumah sakit ini dapat seiring 

dengan perkembangan jaman yang modern namun tetap mengadopsi unsur budaya 

lokal dan sesuai dengan konsep rumah sakit di daerah tropis. Dengan tujuan 

melestarikan budaya lokal dan memberikan kenyamanan bagi pelaku kegiatan yang 

berada di rumah sakit tersebut. 

 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 Tujuan 

Menyusun dan menganalisa data untuk menjadi landasan dan program 

dasar perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di 

Kabupaten Semarang untuk membentuk citra bangunan rumah sakit umum kelas 

C di daerah tropis. 

1.2.2 Sasaran 

Mendapatkan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) yang berisi tentang program ruang dan konsep perencanaan dan 

perancangan arsitektur rumah sakit umum kelas C di daerah tropis dengan studi 

kasus Kabupaten Semarang. 
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1.3. MANFAAT 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, sebagai pegangan dan 

acuan selanjutnya, dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) berbasis riset melalui desain yang didahului dengan riset data-data 

sekunder berkaitan dengan daerah Kabupaten Semarang.  

Di lain pihak dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi pengetahuan dan 

wawasan bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

 

1.4. RUANG LINGKUP 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan substansial dalam LP3A ini dititikberatkan pada 

lingkup ilmu arsitektur terutama perancangan rumah sakit  yang berkaitan dengan 

perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten 

Semarang. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang 

masih berkaitan dan mendukung permasalahan utama. 

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial  

Perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di 

daerah Kabupaten Semarang ini memperhatikan standar – standar perancangan 

sebuah rumah sakit kelas C dengan segala fasilitas penunjangnya. 

 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisa melalui pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif, untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang digunakan dalam 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.  

1.5.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

• Studi literatur, untuk memperoleh teori-teori serta regulasi yang relevan. 

• Observasi lapangan, untuk memperoleh data mengenai lokasi perencanaan 

dan perancangan, studi banding serta data pendukung lainnya yang 

diperlukan. 
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• Wawancara pihak terkait, dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dari 

masyarakat dan pihak-pihak terkait, guna melengkapi data-data yang 

diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan. 

1.5.2 Analisa Data 

Analisa dilakukan dengan cara : 

Diskusi dan bimbingan, dilakukan dengan dosen pembimbing dan dosen penguji. 

 

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Program 

Perencanaan dan Perancangan ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Penjabaran latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Semarang. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan umum rumah sakit, tinjauan rumah sakit umum kelas C, 

pengertian arsitektur neo-vernakular, studi banding, kesimpulan studi banding.  

BAB III DATA 

Berisi gambaran umum Kabupaten Semarang, tinjauan mengenai 

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III, tinjauan Kecamatan Tengaran, dan 

pendekatan terhadap pemilihan lokasi tapak. 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN  

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan sebagai hasil penguraian dari 

bab-bab sebelumnya. 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

Berisi pendekatan program perencanaan dan perancangan yang 

merupakan hasil analisa dan rangkuman dari data-data yang relevan yang 

mengacu pada aspek fungsional, kinerja, teknis, kontekstual dan arsitektural. 

BAB VI KONSEP DASAR PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Merupakan hasil akhir pembahasan LP3A, sekaligus menjadi acuan 

untuk perancangan arsitektur pada tahap berikutnya. Berisi program ruang dan 

kebutuhan luas tapak. 
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1.7. ALUR PEMIKIRAN 
Aktualita: 
• Fasilitas kesehatan dibutuhkan 

dalam jumlah yang memadai dan 
menjangkau seluruh daerah/ 
kecamatan secara merata, sehingga 
dapat diakses dan dimanfaatkan 
secara maksimal oleh masyarakat. 

• Belum terdapatnya fasilitas 
kesehatan berupa rumah sakit 
umum di SWP III kabupaten 
Semarang bagian selatan. 

• Masyarakat daerah selatan 
kabupaten Semarang cenderung 
memanfaatkan pelayanan 
kesehatan di Kota Salatiga dan 
Kabupaten Boyolali karena akses 
lebih mudah dicapai. 

• Pusat pengembangan SWP III di 
perkotaan Suruh dan Tengaran. 

• Terjadi 23 kali kasus kecelakaan di 
kabupaten Semarang dengan 
jumlah korban 104 jiwa. 

Urgensi: 
• Perlunya fasilitas pelayanan 

kesehatan berupa rumah sakit 
umum di Kabupaten Semarang 
bagian selatan, sehingga 
masyarakat dapat memanfaatkan 
fasilitas kesehatan tersebut dengan 
akses yang mudah dicapai. 

• Pada tahun proyeksi 2022 
dibutuhkan 170 tt untuk mencukupi 
kebutuhan fasilitas kesehatan di 
SWP III. Yang termasuk kedalam 
RS kelas C. 

• Tengaran merupakan kecamatan 
yang merupakan pusat 
pengembangan di SWP III, 
berlokasi strategis, berada di 
tengah kecamatan lainnya. 

• Dibutuhkan rumah sakit sebagai 
pelayanan cepat dalam mengatasi 
kondisi gawat darurat. 
 
(ket: tt = tempat tidur) 

Originalitas: 
• Merencanakan “Rumah Sakit 

Umum Daerah Kelas C di 
Kabupaten Semarang” untuk 
meningkatkan pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat bagian selatan 
Kabupaten Semarang. Dengan 
penekanan desain arsitektur neo-
vernakular. 

Tujuan 
Menyusun dan menganalisa data untuk menjadi landasan dan program dasar perencanaan dan perancangan  

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Semarang 
untuk membentuk citra bangunan rumah sakit umum kelas C di daerah tropis. 

Sasaran 
Mendapatkan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang berisi tentang program ruang dan 

konsep perencanaan dan perancangan arsitektur rumah sakit umum daerah kelas C di daerah tropis dengan studi kasus 
Kabupaten Semarang. 

 
Lingkup Pembahasan 
Substansial: Lingkup pembahasan substansial dalam LP3A ini dititikberatkan pada lingkup ilmu arsitektur terutama 
perancangan rumah sakit  yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di 
Kabupaten Semarang. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung 
permasalahan utama. 
 
Spacial: Perencanaan dan perancangan rumah sakit umum daerah kelas C di Kabupaten Semarang ini memperhatikan 
standar – standar perancangan sebuah rumah sakit umum kelas C dengan segala fasilitas penunjangnya.

Tinjauan 
Tinjauan Umum/Studi Lapangan 
• Tinjauan Kabupaten Semarang 
• Tinjauan Kecamatan Tengaran 
Tinjauan Pustaka 
• Pengertian dan bentuk rumah sakit 
• Jenis dan klasifikasi rumah sakit 
• Standar kebutuhan ruang rumah 

umum sakit kelas C 
• Utilitas rumah sakit 

DATA 

Studi Banding 
 

• RSUD Ungaran 
• RSUD Ambarawa 
• RS Kasih Ibu Surakarta 

Perencanaan 
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C 
di Kabupaten Semarang Pelaku dan 
aktivitas, hubungan ruang, persyaratan 
ruang, struktur bangunan, utilitas 
bangunan, filosofi atau penekanan 
desain, data tapak. 

Analisa 
Pendekatan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur yang mengacu 

pada aspek - aspek kontekstual, 
fungsional, arsitektural, teknis, dan 

kinerja. 
 

Perancangan 
Penekanan Desain  
Neo-Vernakular 

merupakan pembangunan yang kreatif 
dan adaptif terhadap arsitektur 

setempat disesuaikan dengan nilai-
nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

Hasil 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Semarang

Gambar 1 Alur Pemikiran 
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