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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penderita penyakit kanker di dunia terus bertambah dari tahun ke tahun. WHO 

memperkirakan lonjakan penderita kanker hingga 300% di seluruh dunia pada tahun 2030. 

Sebanyak 70% dari kenaikan tersebut terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. 

Bagian Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dharmais pada tahun 2010 – 

2013 menyatakan, estimasi jumlah kasus baru dan jumlah kematian akibat kanker di Indonesia 

terus meningkat. 

Penyakit kanker termasuk golongan penyakit tidak menular yang merupakan peringkat 

ketiga penyakit dengan resiko kematian tinggi di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. 

Kanker adalah tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel-sel tubuh. 

Beberapa faktor resiko seseorang mengidap penyakit kanker adalah faktor genetik, faktor 

karsinogen, diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis, dan faktor 

perilaku atau gaya hidup diantaranya merokok, pola makan yang tidak sehat, konsumsi alkohol, 

dan kurangnya aktivitas fisik.  

Prevalensi kanker di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 Kemenkes RI 

mencapai 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 347.792 jiwa. Dengan perincian menurut 

provinsi, di Jawa tengah mencapai angka prevalensi kanker 2,1 per 1000 penduduk yaitu 

sebanyak 68.638 jiwa, disusul dengan Provinsi Jawa timur sebanyak 61.230 jiwa dan Jawa Barat 

45.473 jiwa. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014, kasus penyakit kanker 

yang ditemukan sebanyak 1.801, terdiri dari kanker hati 133 kasus, kanker paru 158 kasus, 

kanker payudara 1.157 kasus, dan kanker serviks 353 kasus. Sedangkan angka kematian 

penderita kanker yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 187 jiwa yang terdiri dari 30 jiwa 

pengidap kanker hati, 35 jiwa pengidap kanker paru, 74 jiwa pengidap kanker payudara, dan 46 

jiwa pengidap kanker serviks. 

Pada kenyataannya, di Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah penderita kanker 

yang cukup tinggi khususnya kota Semarang belum terdapat fasilitas kesehatan atau rumah 

sakit yang memberikan fasilitas deteksi dini serta pengobatan penyakit kanker secara khusus. 

Tidak sedikit dari sejumlah pasien kanker yang datang berobat disaat penyakit kankernya sudah 

mencapai stadium lanjut. Pasien kanker selama ini hanya berobat ke Rumah Sakit Umum yang 

memiliki keterbatasan dalam melayani pengobatan kanker yang berakibat belum semua pasien 

kanker mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan alat radioterapi. Bahkan pasien 

kanker harus mengantri dalam waktu yang cukup panjang untuk menjalani radioterapi hingga 1 

tahun lamanya. Sehingga tidak sedikit pula pasien kanker yang kurang tertangani. Di samping 

itu, keterbatasan masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang memadai disebabkan oleh 

masalah ekonomi dan kesulitan transportasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah. 

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien penderita kanker, 

perlu didukung oleh adanya sarana kesehatan yang memadai dan memiliki kualitas pelayanan 

yang baik. Hal tersebut untuk mendukung Orientasi Pembangunan Kesehatan yang 

menekankan pada pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif, 

rehabilitatif dan juga paliatif. 
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Dari uraian di atas, kota Semarang sudah saatnya memiliki Rumah Sakit Kanker yang 

memberikan fasilitas dalam menangani pemeriksaan dan pengobatan penyakit kanker 

dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya. Oleh karena itu, solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dilakukan perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit Kanker di 

Semarang” sebagai pusat rujukan pasien penderita kanker di Semarang maupun di Jawa Tengah 

yang memberikan kenyamanan dan pengharapan bagi pasien dan keluarganya yang dikemas 

dalam sebuah bangunan yang memiliki kekhasan dalam fisik bangunan dan penekanan desain 

yang digunakan dalam proses perancangan. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Memperoleh Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

yang baik dan layak, yang akan dijadikan acuan untuk tahap studio grafis. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya pokok – pokok pikiran sebagai suatu landasan konseptual 

perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Kanker di Semarang, sebagai rumah sakit 

yang memberikan pelayanan khusus penyakit kanker, dalam bentuk Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 

 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Tugas Akhir yang 

merupakan ketentuan kelulusan sarjana S1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke proses Studio Grafis 

Tugas Akhir. 

1.3.2 Objektif 

Menjadi masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Semarang dalam 

merencanakan pembangunan Rumah Sakit Kanker guna memberikan pelayanan medis 

khusus kanker bagi masyarakat.  

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Substansial 

Mencakup perencanaan berupa solusi desain dari pemetaan masalah dan 

perancangan berupa konsep desain Rumah Sakit Kanker di Semarang yang mengacu 

pada perundang – undangan maupun kajian studi atau pustaka. Pembahasan materi 

berdasarkan pada aktivitas pengguna, hubungan antar kegiatan maupun ruang dalam 

bangunan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek – aspek yang 

ada dalam arsitektur, yaitu aspek kontekstual, fungsional, dan arsitektural.  

1.4.2 Spasial 

Perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Kanker di Semarang akan mengkaji 

kondisi tapak terhadap pola kegiatan di dalam rumah sakit tersebut serta potensi yang 

ada pada Kota Semarang untuk penataan yang dapat mengakomodir kebutuhan 

tersebut dan pengembangan massa dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.  
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1.5 Metode Pembahasan 

1.5.1 Metode Deskriptif 

Pengumpulan data ditempuh dengan cara studi literatur guna memperoleh 

landasan teori serta standar perencanaan dan perancangan melalui buku referensi yang 

dapat dipertanggung jawabkan, studi lapangan guna mengetahui kondisi perencanaan 

dan perancangan objek dalam tapak, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait 

sehingga diperoleh data-data yang diperlukan dalam mengembangkan program 

perencanaan dan perancangan. 

1.5.2 Metode Dokumentatif 

Mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan landasan program 

perencanaan dan perancangan arsitektur, sehingga diperoleh gambar visual dari foto-

foto yang dihasilkan. 

1.5.3 Metode Komparatif 

Mengadakan studi banding objek serupa untuk mendapatkan ide dan wawasan baru 

mengenai rumah sakit kanker dan rumah sakit umum tipe C yang sudah ada sebagai 

salah satu referensi dalam perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Kanker di 

Semarang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir dalam menyusun Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tinjauan umum rumah sakit, tinjauan rumah sakit kanker, persyaratan 

teknis perencanaan rumah sakit, hasil studi banding, dan penekanan desain yang 

akan diterapkan dalam perancangan Rumah Sakit Kanker di Semarang. 

BAB III DATA 

Menguraikan tinjauan kota Semarang mengenai kondisi fisik dan non fisik, kebijakan 

tata ruang wilayah kota Semarang, dan tinjauan khusus penyakit kanker di Semarang 

serta fasilitas kesehatan yang ada. 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan kajian terhadap pendekatan perencanaan yaitu analisa aspek 

fungsional dan aspek kontekstual Rumah Sakit Kanker di Semarang serta pendekatan 

perancangan yaitu aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek arsitektural. 

BAB V PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan hasil pembahasan analisa program perencanaan dan konsep 

perancangan Rumah Sakit Kanker di Semarang yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam tahapan eksplorasi desain dan desain grafis. 
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1.7 Alur Pikir  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Pikir                                                                                                                          

Sumber : Analisa 
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Aktualita 

 Peningkatan jumlah penderita Kanker di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah 

 Belum adanya sarana kesehatan atau rumah sakit  yang khusus menangani  kanker di Jawa Tengah, khususnya 
kota Semarang. 

 Penderita kanker kesulitan mendapatkan pengobatan penyakit kanker karena keterbatasan alat , lamanya 
daftar tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit kanker, serta keterbatasan ekonomi dan 
transportasi masyarakat untuk menjangkau sebuah kota yang menyediakan pelayanan pengobatan penyakit 
kanker yang memadai. 

 Orientasi Pembangunan Kesehatan yang menekankan pada pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa 
mengabaikan upaya kuratif, rehabilitatif dan juga paliatif. 

Urgensi 

 Dibutuhkan fasilitas kesehatan khusus kanker yaitu Rumah Sakit Khusus Kanker di Kota Semarang. 

 Perlunya perencanaan dan perancangan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar demi 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Originalitas 

 Merencanakan sebuah Rumah Sakit Khusus Kanker di Semarang yang melayani penanganan penyakit kanker 
khususnya di Jawa Tengah serta memberi kondisi yang nyaman dan pengharapan bagi pasien maupun 
keluarganya. 

 

Studi Pustaka 

 Landasan teori 

 Standar perencanaan dan 
perancangan bangunan di 
Indonesia (SNI) 

 

Studi Lapangan 

 Tinjauan lokasi tapak 
khususnya di Kota Semarang 
meliputi karakteristik, 
potensi, kendala, dan 
prospeknya dalam dunia 
kesehatan. 

 

Studi Banding 

 RS Dharmais Jakarta Barat 

 MRCCC Siloam Semanggi 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga  didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 
banding dan masukan dari audience yang merupakan calon konsumen  

Rumah Sakit Kanker di Semarang. 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR RUMAH SAKIT KANKER DI SEMARANG 

Tujuan 

Memperoleh suatu  judul  Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan  suatu  penekanan desain yang spesifik sesuai 
karakter dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah – langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Kanker 
di Semarang melalui aspek – aspek panduan perancangan (design guide lines aspect). 
 
Ruang Lingkup 

Merencanakan dan merancang Rumah Sakit Kanker di Semarang sebagai bangunan yang memiliki citra bersih, 

sehat, nyaman, memiliki kekhasan dalam fisik bangunan, dan efisien serta fungsional dalam penataan ruang 

dengan penekanan desain arsitektur modern. 


