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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selama lebih dari tiga dasawarsa, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam 

rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Departemen Kesehatan telah 

menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan 

kesehatan dan menjadikannya lebih efektif, efisien, serta terjangkau oleh masyarakat. Berbagai 

model pembiayaan kesehatan, sejumlah program intervensi teknis bidang kesehatan, serta 

perbaikan organisasi dan manajemen telah diperkenalkan. Namun demikian, meski sudah dicapai 

cukup banyak kemajuan, keadaan kesehatan masyarakat Indonesia masih tertinggal jika 

dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Angka kematian misalnya, berdasarkan data dari 

bank dunia pada tahun 2012 Indonesia berada di urutan 7 dari 10 negara di kawasan asia tenggara. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan, masih sulit 

mendapatkan pelayanan kesehatan walau dalam skala minimal. 

Sekalipun jumlah dan sarana kesehatan dinilai memadai, namun jika dilakukan perhitungan 

secara total dan rasional sesuai dengan pedoman penyediaan sarana kesehatan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, sarana kesehatan yang ada belum cukup untuk menampung populasi 

penduduk secara keseluruhan, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Jika ditinjau dari aspek mutu dan kualitasnya, beberapa sarana kesehatan bahkan 

belum memenuhi standar minimal yang ditentukan. Dalam keadaan seperti ini, mutu pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan masih sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga kualitas sumber 

daya manusia pun belum bisa dioptimalkan. Dalam tahun 2012, diukur dengan indeks 

Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada peringkat 

121. Sebelumnya pada tahun 2011 berada pada peringkat 124. Ini berarti bahwa kemajuan 

pembangunan kesehatan dan sektor terkait lainnya (pendidikan dan perekonomian) di Indonesia 

masih belum memuaskan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan perbandingan 

jumlah penduduk yang besar dan fasilitas kesehatan yang masih minim Kabupaten Wonogiri perlu 

memperhatikan sektor kesehatan di Kabupaten Wonogiri. 

Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, pada tahun 2014 pemerintah telah berencana 

menjalankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasar pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang jaminan Kesehatan. BPJS tersebut 

pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas 

jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian 

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini 

maka setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memelihara 

sarana kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini secara otomatis 

menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya peningkatan 

kesehatan di wilayah administratifnya. Wilayah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang 

padat, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang menunjukkan grafik meningkat meski dalam 

nilai kecil, mengemban tugas yang cukup berat dan memikul tanggung jawab ganda dalam rangka 

pelayanan kesehatan masyarakat, karena selain mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan 

untuk wilayah kotanya, sebagai pemerintahan Kabupaten juga berkewajiban untuk memantau dan 

melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dalam lingkup wilayah kabupaten. Berdasarkan 
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kenyataan tersebut maka perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kabupaten 

Wonogiri diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan dan 

mendukung kegiatan RSUD wonogiri yang merupakan Rumah Sakit tipe B. Rumah Sakit tipe C ini 

tergolong bangunan fasilitas sosial yang menampung segala macam aktivitas yang berhubungan 

dengan kesehatan dalam skala Kabupaten. 

 

1.2. Tujuan dan sasaran 

1.2.1. Tujuan 

 Tujuan dari penyusunan sinopsis ini adalah  memperoleh judul untuk penyusunan Tugas 

Akhir yang layak dengan penekanan pada konsep sehingga menghasilkan suatu desain Rumah Sakit 

Swasta Tipe C yang menarik baik dari segi fungsi maupun desainnya. 

Sedangkan tujuan dari rumah sakit berdasarkan UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan 

sumber daya manusia di rumah sakit. 

1.2.2. Tujuan 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Rumah Sakit Swasta Tipe C melalui aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect) 

dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam 

proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembuatan Tugas Akhir. 

 

1.3.2. Objektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Rumah Sakit Swasta Tipe C di 

Kabupaten Wonogiri, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan 

wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa 

arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 

1.4. Ruang Lingkup 

Pembahasan diutamakan pada permasalahan-permasalahan dalam lingkup disiplin 

ilmu arsitektur, antara lain : 

1. Bangunan didesain dengan penekanan gaya arsitektur neo vernakular. Gaya arsitektur neo 

vernakular dipilih karena sesuai dengan budaya dan iklim di Indonesia. 

2. Dengan pemilihan gaya arsiektur neo vernakular tidak hanya elemen fisik yang diterapkan 

dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik yaitu budaya , pola pikir, kepercayaan, 

tata letak yang mengacu pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria 

perancangan 

3.  



Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kabupaten Wonogiri 

APRIYAN HENDRIYANTO (210 20112150016)  3 
 
 

1.5. Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang 

dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara  lain : 

 1.5.1 Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara 

dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

 1.5.2 Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar 

visual dari foto-foto yang di hasilkan. 

 1.5.3 Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan 

Rumah Sakit Swasta Tipe C di suatu kota atau negara  yang sudah ada. 

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 

bangunan Rumah Sakit Swasta Tipe C.  

 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Rumah 

Sakit Swasta Tipe C di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Rumah Sakit, tugas dan fungsi 

Rumah Sakit, jenis-jenis rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, pelaku dan aktivitas rumah 

sakit, tinjauan rumah sakit tipe C, serta tinjauan teoritis mengenai standar – standar 

perancangan ruang, serta tinjauan studi banding rumah sakit tipe C yang sudah ada.  
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BAB III  DATA 

Membahas tentang tinjauan Kabupeten Wonogiri berupa data – data fisik dan nonfisik  

berupa, seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Wonogiri.  

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Berisi tentang kesimpulan mengenai bab-bab sebelumnya, batasan untuk penyusunan 

laporan, dan anggapan mengenai proses perencanaan dan perancangan Rumah Sakit 

SwastaTipe C di Kabupaten Wonogiri. 

BAB V PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kabupaten Wonogiri. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas program dasar perencanaan dan program dasar perancangan arsitektur untuk 

Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kabupaten Wonogiri. 
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1.7  Alur Pikir 

1.1.  
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Tujuan: 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 

spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 

diajukan. 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Tipe C di 

Kabupaten Wonogiri, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 

Ruang Lingkup  

Merencanakan dan merancang  Rumah Sakit Tipe C di Kabupaten Wonogiri termasuk dalam kategori 

bangunan tunggal beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 

banding dan masukan dari audience yang merupakan calon konsumen Rumah Sakit Tipe C 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Kab. Wonogiri 
 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 
 Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Banding 

 RS.Panti waluyo Kota Surakarta 
 
 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
 Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kab. Wonogiri 

AKTUALITA 

 Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah 
 Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah fasilitas 

kesehatan  
 Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas unit gawat darurat dengan jarak 

yang terjangkau 

 Menfasilitasi Program Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
URGENSI 

Perlunya perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Swasta Tipe C untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan sarana kesehatan yang memadai dan siaga 24jam dengan jarak terjangkau. 

 
ORIGINALITAS 

 Merencanakan suatu penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri yang mampu 

memberikan pelayanan yang baik berupa unit rumah sakit yang mampu melayani berbagai 

lapisan masyarakat 

 Mendesain suatu rumah sakit Swasta Tipe C yang menarik baik segi eksterior, interior, dan 

landscape sehingga dapat mempercepat proses healing pasien yang dirawat di rumah sakit 

tersebut 

 

Gambar 1.1: Diagram Alur Pikir 


