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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) generasi yang akan mendatang sangat ditentukan oleh 

kesehatan ibu dan anak. Ibu merupakan seorang wanita yang kodratnya melahirkan anak, dan 

anak merupakan usia yang rawan akan mudah terinfeksi dan kekurangan gizi. Seorang anak juga 

perlu terus menerus mendapat perhatian khusus dalam masa perkembangannya. World Health 

Organization (diakses tanggal 25 Februari 2016)  mengungkapkan selama kehamilan, baik wanita 

dan anaknya berkembang menghadapi berbagai risiko kesehatan. Sehingga ketersediaan 

pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak adalah penting bahwa semua kehamilan harus dipantau 

oleh perawatan yang terampil.  Begitu pula dengan bayi yang baru lahir dan anak-anak sangat 

rentan terhadap penyakit, antara lain kekurangan gizi dan infeksi penyakit, banyak yang dapat 

secara efektif dicegah atau diobati.  

Sementara itu menurut UNICEF Indonesia (diakses tanggal 25 Februari 2016) , setiap tiga 

menit di Indonesia, satu anak balita meninggal dunia dan satu jam perempuan meninggal dunia 

ketika melahirkan atau karena sebab yang permasalahan berhubungan dengan kehamilan. 

Sehingga, permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi fokus utama dalam bidang 

kesehatan di Indonesia. Hal ini ditentukan oleh Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 

Anak (AKA). Negara berkembang termasuk Indonesia, memiliki angka yang tinggi pada kedua 

Indikator tersebut. Berdasarkan meningkatnya indikator akan kesadaran pentingnya kesehatan 

tubuh ibu dan anak, Indonesia telah melakukan upaya dalam memurunkan angka kematian ibu 

dan anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah sakit  yang menyediakan layanan yang 

komprehensif. Termasuk bagi pelayanan ibu dan anak yang  tentunya mengacu kebutuhan akan 

kesehatan pada saat ibu di usia produktif dan anak pada usia berkembang. 

Di Jawa Tengah khusunya  Kabupaten Semarang yang terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi 

lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan hanya mempunyai empat rumah sakit, keempat rumah sakit 

tersebut merupakan Rumah Sakit Umum. Berikut merupakan tebel persebaran Rumah Sakit di 

Kabupaten Semarang. 

Tabel 1.1 Data Rumah Sakit 

Nama Rumah Sakit Jenis Kelas Alamat 

RSUD Ambarawa RSU C Jl. Kartini No 101, Ambarawa 

RSUD Ungaran RSU C Jl. Diponegoro 125, Ungaran 

RSU Bina Kasih RSU D Jl. Naryo Atmajan 27, Ambarawa 

RS Ken Saras RSU C Jl. Soekarno-Hatta Km 29, Bergas, Ungaran 

Sumber: Profile Kesehatan Kabupaten Semarang (2014) 
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Terlihat dari tabel tersebut, persebaran Rumah Sakit tidak merata. Selebihnya, belum adanya 

Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak pada Kabupaten Semarang mengakibatkan kurangnya perhatian 

khusus untuk ibu dan anak pada daerah tersebut. 

Sementara itu pesatnya angka kelahiran sangat mempengaruhi pesatnya angka 

pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah,  terutama di Kabupaten Semarang. Hal ini juga 

berdampak terhadap AKI dan AKA yang terjadi. Sehingga, terdapat data dalam Profil Kesehatan 

Kabupaten Semarang (2014) yang tercatat bahwaAngka Kelatian Anak pada tahun 2013 sebanyak 

11, 95 per 1000 KH dan 10,25 per 1000 KH pada tahun 2014. Meskipun angka kematian anak 

sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target yakni 

sebesar 8,06 per 1000 KH. Sementara itu Angka kematian ibu terus mengalami peningkatan dan 

sangat jauh dengan target PSM. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 120,00 per 100,000 KH 

sedangkan terjadi penigkatan sebanyak 144,31 per 100.000 KH pada tahun 2014. Peningkatan 

AKA maupun AKI  ini merupakan sebab dari kurangnya perhatian khusus kepada ibu dan Anak 

yang ada di Kabupaten Semarang. Adapun menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 

penyebab kematian Ibu paling banyak terjadi pada masa kehamilan, antara lain  Pendarahan 

(40%), Emboli Ketuban (10%), Hipertensi (35%) dan lainnya (15%). Sedangkan penyebab pada bayi 

antaralain adalah BBLR (40%), Asfiksi (20%), Kelainan Kongential (7,7%), dan lainnya (32.3%). 

Sementara itu penyebab kematian anak disebabkan oleh, Penyakit Jantung (22%) , Diare (11%), 

Gizi Buruk (11%), Kejang Demam (11%) dan lainnya (45%). 

Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang cukup padat dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang cukup pesat pada tiap tahunnya. Sehingga jika dilihat dari usia produktif wanita 

didapatkan sebanyak 28,21 % dan anak-anak sebanyak 23.9%. Maka didapatkan sebanyak 52,12% 

perempuan produktif dan anak-anak di Kabupaten Semarang. Sedangkan di Kabupaten Semarang 

tidak memiliki Rumah Sakit Ibu dan Anak. Selain itu ketersediaan fasilitas kesehatan terutama 

untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Kabupaten Semarang meliputi kunjungan ibu 

hamil, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pemberian Vit A, Imunisasi TT pada Ibu hamil 

dan WUS, Komplikasi Kebidanan dan pelayan KB di puskesmas, rumah sakit umum atau balai 

pengobatan yang mempunyai sarana tersebut. Sedangkan pelayanan kesehatan Bayi, Berat Badan 

Bayi Lahir Rendah, UCI (Universal child immunization), Balita Gizi Buruk, Pelayanan Kesehatan 

Anak juga masih ditangani oleh puskesmas, rumah sakit umum atau balai pengobatan secara 

tersebar sehingga belum efisien jika dilihat dari segi aksesbilitas. Selain itu angka BOR (indikator 

pelayanan tempat tidur) pada rumah sakit di Kabupaten Semarang yang cukup tinggi.Terlebih lagi 

dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Kinerja Pembangunan 

Daerah kabupaten Semarang tahun 2015, menyatakan bahawa angka kematian bayi, balita dan 

ibu masih terus meningkat, sehingga  perlu ditingkatkannya kembali akses masyarakat tehadap 
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layanan kesehatan menjadi mudah, terjangkau dan mendukung penurunan jumlah kematian. 

Selain itu (Kompas, 17 Februari 2016) pemerintah mengupayakan pemerintah untuk menurunkan 

angka kematian ibu maupun anak ialah meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara 

peningkatan SDM dan menambahkan beberapa titik fasilitas pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, perlunya sebuah wadah di Kabupaten Semarang yang dapat menampung 

kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak yang lengkap, 

mudah, dan efisien serta mampu memberikan informasi, pencegahan, pengobatan. Selain itu juga 

dapat mengatasi permasalahan ibu dan anak.Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan 

perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang kelas C yang 

merupakan solusi dari fasilitas kesehatan yang natinya menyediakan dengan lengkap pelayanan 

utama pada kesehatan ibu dan anak. Penanganan kesehatan ini dibuat secara khusus agar dapat 

menangani permasalahan seputar kesehatan ibu dan anak  dengan mencapai hasil yang maksimal. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari perancangan dan perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas C adalah dapat 

menciptakan desain yang inovatif dan kreatif serta mengatasi permasalahaan pembangunan 

dalam segi pelayanan kesehatan yang mendukung di daerah Kabupaten Semarang. Sehingga 

tersusun langkah-langkah yang dapat dilanjutkan dalam perancangan grafis 

1.2.2 Sasaran 

Sasarannya adalah sebagai menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) yang digunakan untuk perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarang berdasarkan peraturan dan panduan yang berlaku sesuai klasifikasi Rumah Sakit khusus 

Kelas C. 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Manfaat Subyektif 

Sebagai Pedoman dalam perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anakdi 

Kabupaten Semarang dan salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke tahap grafis. 

1.3.2 Manfaat Obyektif 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi 

mahasiswa mengenai bangunan fasilitas kesehatan yakni berupa rumah sakit khusus ibu dan 

anak. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Substansial 
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Ruang Lingkup pembahasan adalah aspek fisik maupun non fisik dari Rumah Sakit Ibu dan 

Anak di Kabupaten Semarang  yang merupakan wadah fasilitas kesehatan khusus ibu dan anak, 

yang memberikan layanan lngkap mulai dari informasi pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, 

layanan rutin maupun permasalahan kesehatan lainnyaa yang terjadi di wilayah Kabupaten 

Semarang. Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang merupakan dengan 

kategori bangunan tunggal yang dikelola oleh pihak swasta suatu organisasi. 

Aspek fisik yang akan diulas meliputi bidang arsitektural suatu rumah sakit ibu dan anak 

yang memiliki fasilitas pelayanan medis yang lengkap dengan ruangan-ruangan pendukung 

lainnya dengan persyaratan sesuai klasifikasi Rumah Sakit khusus Kelas C. 

1.4.2 Spasial 

Daerah perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak berada di Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan dilakukan dengan metode analisa diskriptif, yaitu pembahasan 

melalui mengumpulkan, memaparkan  dan menganalisa yang kemudian menyimpulkan data yang 

didapatkansehingga memperoleh suatu pendekatan dalam penyusunan program dan konsep 

dasar perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang. 

Selanjutnya, dalam membahas dan mempersiapkan desain, diperlukan bahan , alat dan cara 

pembahasannya,antara lain 

1.5.1 Bahan  

Bahan yang diperlukan berupa untuk merancang Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarang adalah data primer dan data sekunder 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data langsung yang didapat dari sumber pertama, yang berasal 

dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Data primer diperoleh 

melalui wawancara maupun observasi lapangan (studi kasus dan studi banding), antara 

lain: 

 Wawancara, yakni mencari informasi dari narasumber dan pihak yang terkait 

menganei masalah yang berkaitan dengan perancangan. Nara sumber tersebut 

maliputi, pengelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Kota Salatiga, Maternity 

Hospital Bunda Kota Semarang, dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Semarang. 

 Observasi Lapangan dan Studi banding pada proyek yangsejenis, yakni studi banding 

pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Kota Salatiga dan Maternity Hospital 

Bunda Kota Semarang. Studi banding dilakukan dengan mencari datadan informasi 
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menganai kriteria pemilihan tapak, masa bangunan, macam fasilitas dan pelayanan, 

organisasi ruang, kapasitas, dan struktur kelembagaan.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur dan referensi yang 

berkaitan dengan perancangan bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarang kelas C. 

 Studi literatur, proses ini berasal dari buku pedoman dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan desain Rumah Sakit 

Ibu dan Anak, buku pedoman yang digunakan antara lain, Time Server Standart of 

Building Types, Data Arsitek, Peraturan Mentri Kesehatan, Peraturan Dinas Kesehatan 

dan Pedoman Pembangunan Rumah Sakit serta materi yang di dapat dari internet. 

 Referensi, diperoleh dari pengumpulan data, peta, peraturan dan internet untuk 

mendukung proses, seperti data jumlah penduduk Kabupaten Semarag, data fasilitas 

kesehatan Kabupaten Semarang, peta Kabupaten Semarang, peraturan setempat 

mengenai bangunan, Preseden Kemang Medical care dan sebagainya. 

1.5.2  Alat 

Alat dalam merancang Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang terdapat dua 

faktor yang berpengaruh, antare lain adalah: 

a Desain determinant, yakni aspek yang dibutuhkan untuk duatu perencanaan meliputi 

program ruang, tapak, utlitas, struktur dan sebagainya. 

b Desain requirement, yakni persyaratan yang berpengaruh dalam mendasari suatu 

perancangan agar aspek yang dibutuhkan menjadi sesuai. 

Kedua faktor tersebut mempengaruhi perancangan rumah sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarangini diuraikan menjadi beberapa aspek yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Program ruang 

Penyusunan program ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang, 

diperlukan data jumlah penduduk Kabupaten Semarang dan data pengunjung fasilitas 

kesehatan dalam studi banding.Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai alat untuk 

menghitung proyeksi kapasitas 10 tahun mendatang pada Rumah Sakit Ibu dan Anak di 

Kabupaten Semarang. 

b. Penentuan Kegiatan 

Penentuan kegiatan yang direncanakan dalam Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarang diperlukan studi banding pelayanan dan fasilitas yang sesuai dan layak sebagai 

bahan acuan dalam menentukan kegiatan yang ada. 

c. Luas Ruang 
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Dalam menentukan luas ruang maupun sirkulasi pada tiap unit rumah sakit, maka 

diperlukan standar-standar luasan yang diperoleh dari literatur, seperti Pedoman Teknis 

Rumah Sakit, Time Server Standards for Building Types, Data Arsitek, dan peraturan 

Mentri Kesehatan maupun Dinas Kesehatan yang berlaku. Sehingga didapatkan ruang 

yang baik dan efisien. 

d. Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Penentuan lokasi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Semarang disesuaikan 

dengan tata guna lahan sebagai fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. 

e. Struktur  

Persyaratan struktur antara lain, pondasi, struktur badan bangunan, struktur atap, dengan 

pertimbangan fungsi ruang, peraturasn, serta kondisi lingkungan. 

f. Utilitas 

Utilitas direncanakan agar dapat berfungsi dengan baik selain itu menjadi faktor dari 

kebutuhan ruang dan kenyamanan pengguna bangunan.Sistem utilitas tersebut meliputi, 

sistem keamanan, sistem penerangan, jaringan listrik, jaringan air bersih, drainase, 

penghawaan, komunikasi, pemadam kebakaran dan sistem penangkal petir. 

1.5.3. Cara 

Data primer dari hasil wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder dari studi 

literatur dan peraturan yang telah diperoleh tersebut dianalisis, selanjutnya di tarik kesimpulan 

debagai dasar prencanaan dan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai berikut, 

a. Analisis 

Dalam menganalisa proses yang dilakukan ialah: 

 Melakukan pernyederhanaan data, sehingga didapat data yang benaer-benar 

diperlukan dalam proses perancangan dan perencanaan 

 Pendekatan yang dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain,  

- aspek fungsional pendekatan yang dilakukan untuk menentukan pelaku, jenis 

kelompok, fasilitas, kapasitas dan program ruang 

- aspek kontekstual, keterkaitan bangunan yang akan direncanakan terhadap 

lingkungan dimana bangunan tersebut direncanakan 

- aspek kinerja, untuk menjelaskan bangunan dapat menjalankan aktifitas pelayanan 

dengan baik 

- aspek teknis, pendekatan yang menjabarkan tentang permasalahan teknis 

bangunan 

- aspek arsitektural, pendekatan dalam menentukan konsep bangunan yang akan 

diterapkan 
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b. Pengolahan Data, dalam pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan data 

yang ada berdasarkan fungsi dan kegiatan yang meliputi, kelompok kegiatan medis, 

kelompok kegiatan penunjang medis, kelompok kegiatan pengelola, kelompok kegiatan 

non medis, dan kelompok kegiatan pelengkap. 

c. Kesimpulan, didapat dari analisa yang dipakai sebagai dasar untuk membuat design 

guidelines sebagai landasan perencanaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Sinopsis Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten 

Semarang ini adalah sebagai berikut, 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan dan sistematika pembahasan serta alur pikir. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Studi Banding 

Menguraikan tentang tinjauan umum Rumah Sakit Ibu dan Anak,  tinjauan pendekatan 

perencanaan dan perancangan yakni pendekatan aspek-aspek fungsional, kontekstual, 

arsitektural, teknis dan utilitas bangunan, serta studi banding pada proyek yang sejenis. 

BAB III Data 

Menguraikan tentang tinjauan umum Kabupaten Semarang dan potensinya terhadap 

sebuah Rumah Sakit Ibu dan Anak, kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Semarang, serta 

perkembangan proyek di Kabupeten Semarang yang berkaitan dengan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak. 

BAB IV Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 

Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan perencanaan dan 

perancangan yakni pendekatan aspek fungsional, kontekstual, arsitektural, teknis, dan 

utilitas bangunan. 

BAB V Program Perencanaan dan Perancangan  

Menguraikan tentang program perencanaan yang meliputi program ruang perencanaan 

berisi lokasi dan tapak terpilih serta program perancangan bangunan yang meliputi 

program ruang, program aspek teknis, program aspek kinerja dan konsep arsitektural 

Sistematika Pembahasan. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

LATAR BELAKANG 

 Permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi fokus utama dalam bidang kesehatan di 
Indonesia. 

 Di Kabupaten Semarang, angka kematian ibu dan anak tergolong tinggi, di karenakan kurangnya 
perhatian khusus terhadap wanita dan anak-anak. 

 Upaya permerintah dengan penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Semarang agar dapat 
mengurangi angka kematian pada ibu dan anak. 

 Belum adanya fasilitas keshatan Rumah Sakit  KhususIbu dan Anak di Kabupaten Semarang. 
URGENSI 

Perlunya sebuah wadah di Kabupaten Semarang yang dapat menampung kebutuhan masyarakat akan 
fasilitas pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak yang lengkap dan mampu memberikan informasi, 
pencegahan, pengobatan serta mengatasi permasalahan ibu dan anak. 
ORIGINALITAS 

Sebuah Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas C di Kabupaten Semarang merupakan solusi dari 
fasilitas kesehatan yang natinya menyediakan dengan lengkap pelayanan utama pada kesehatan ibu 
dan anak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. 

RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana merencanakan dan merancang Rumah Sakit Ibu dan Anak Kelas Cmenciptakan desain yang 
inovatif dan kreatif serta mengatasi permasalahaan pembangunan dalam segi pelayanan kesehatan di 
daerah Kabupaten Semarang. 

STUDI LAPANGAN 

 Tinjauan Kabupaten Semarang 

 Tinjauan Lokasi & Tapak di Kabupaten 
Semarang bagian selatan 

STUDI PUSTAKA 
(studi literature dan internet) 

 Landasan Teori mengenai pengertian dan 
fungsi RSIA, serta fasilitas yang tersedia 

 Standar Perancangan & Perencanaan 
sesuai kebutuhan kapasitas dan besaran 
ruang 

 Undang-Undang Dinas Kesehatan tentang 
RSIA yang berlaku 

 Preseden Kemang Medical Care 

STUDI BANDING 

 Maternity Hospital BUNDA Semarang 

 RSIA Mutiara Bunda Salatiga 

DATA 

ANALISA 
Analisa untuk tinjauan pustaka dan data yang ada untuk membuat pendekatan program perencanaan 
dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta pengolahan 
pada Rumah Sakit Ibu dan Anak kelas C di Kabupaten Semarang. 

PERENCANAAN 

 Pengguna 

 Aktivitas 

 Kebutuhan Ruang 

 Standar 

 Kapasitas 

 Program Ruang 

PERANCAGAN 

 Pengolahan tapak 

 Data tapak 

 Efisiensi lahan 

 Struktur bangunan 

 Utilitas bangunan 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN &PERANCANGAN  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG 

f
e
e
d 
 
b
a
c
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