
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah sebuah 

coronavirus baru (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

meresahkan dunia. Coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome 

Corona Virus 2 (SARS – CoV – 2) adalah virus yang menyerang pernapasan. 

Penyakit karena virus ini disebut Covid-19. Untuk menanggapi Covid-19, 

diperlukan kesiapan dan tanggapan yang bersifat kritis seperti memperlengkapi 

tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dengan 

informasi, prosedur, dan alat yang penting agar dapat aman dan efektif bekerja. 

Dalam penanganan Covid-19 diantaranya adalah dengan meningkatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu jenis 

fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Di Surabaya sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan dengan jenis puskesmas 

dan rumah sakit sudah dikatakan baik dengan ruang atau alat yang sesuai 

standarisasi di beberapa jenis tipe, seperti rumah sakit kelas A yang fasilitas 

pelayanan baik alat, ruang, maupun ketersediaan tenaga kesehatan yang 

terbilang lengkap. Begitupun dengan rumah sakit kelas B yang fasilitas ruang, 

alat, dan tenaga kesehatan yang tidak sebesar dan canggih dengan kelas A 

namun sudah mendapatkan pelayanan lengkap.  

Rumah Sakit TNI-AL Marinir EWA Pangalila Surabaya adalah salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan jenis rumah sakit yang dipimpin oleh Letnan 

Kolonel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Letkol TNI-AL). Dengan 

rumah sakit berbasis militer negara kelas C, Rumah Sakit Marinir sudah 

memiliki beberapa fasilitas seperti rumah sakit umum dengan kelas A. 

Kesempatan dengan memiliki fasilitas berupa alat dengan teknologi canggih 

seperti USG 4D, CT-Scan 128 slice, dan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) 

sebagai alat penelitian dan mendeteksi adanya virus untuk ditindak lanjuti, 

menjadikan Rumah Sakit Marinir menjadi salah satu rumah sakit di Surabaya 

yang menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. Yang dimana rumah sakit tersebut 

menjadi rumah sakit yang dapat memberikan fasilitas lengkap kepada pasien   
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baik terkonfirmasi Covid-19 maupun pasien umum seperti rumah sakit 

kelas A dan B pada umumnya. 

1.2 Masalah Perancangan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

• Keterbatasan ruang untuk menaruh alat seperti USG 4D, CT-Scan 128 

slice, dan alat PCR agar dapat digunakan dengan layak 

• Kurangnya ruang untuk rawat inap atau ruang isolasi selain menangani 

pasien umum dan pasien terkonfirmasi Covid-19 

1.2.2 Rumusan Masalah 

• Bagaimana rancangan tata massa yang mengalami pengembangan sebagai 

rumah sakit rujukan Covid-19? 

• Bagaimana rancangan yang digunakan untuk penambahan fasilitas di luar 

sebagai rumah sakit rujukan Covid-19? 

1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan 

a. Tujuan 

• Merancang tata massa rumah sakit agar lebih efisien dan mudah antara 

pasien yang terjangkit Covid-19 maupun non Covid-19; 

• Merancang dan mendesain beberapa ruang baru untuk memberikan 

kenyamanan bagi pasien umum ketika melakukan pemeriksaan atau 

perawatan. 

b. Sasaran 

Sasaran perancangan yaitu, menerapkan konsep-konsep pengembangan 

dan perancangan arsitektur pada RS TNI-AL Marinir EWA Pangalila 

Surabaya dengan tahapan proses sebagai berikut : 

a. Analisis tapak 

1) Peletakan tata massa 

2) View (ke dalam dan keluar site) 

3) Lintasan matahari, angin dan hujan 

4) Kebisingan 

5) Sirkulasi 

6) Vegetasi 

b. Analisis kebutuhan dan hubungan ruang. 

c. Analisis perzoningan. 

d. Analisis bentuk dan tampilan bangunan. 

e. Analisis struktur bangunan 

f. Analisis material bangunan. 

g. Kelengkapan Utilitas. 



1.4 Batasan Proyek  

Proyek ini memiliki beberapa batasan yaitu :  

a. Batasan sasaran proyek  

Sasaran proyek ini ditujukan kepada :  

 Individu dalam rumah sakit, sebagai staff rumah sakit dan tenaga 

kesehatan yang bekerja di RS Marinir  

 Individu di luar rumah sakit, sebagai pasien atau pengunjung yang 

datang ke RS Marinir 

b. Batasan lingkup proyek 

Fasilitas yang didirikan: 

 Tempat parkir ambulance, mobil dan sepeda motor. 

 Pos security 

 ATM  

 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

 Instalasi farmasi 

 Lobi Administrasi/ pendaftaran 

 Poliklinik  

 Laboratorium (Umum, PCR) 

 Radiologi  

 Ruang isolasi (Covid, Non Covid) 

 Ruang rawat inap 

 Ruang operasi 

 Ruang recovery (ICU, NICU) 

 Ruang bersalin 

 Ruang jenazah 

 Dapur 

 Ruang linen 

 Janitor 

 Gudang 

 Mekanikal elektrikal 

 Tempat limbah (Limbah medis-non medis, IPAL) 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  
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Berisi tentang kajian latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, 

batasan, dan sistematika pembahasan dalam Pengembangan Rumah Sakit 

TNI-AL Marinir EWA Pangalila Surabaya.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari literatur-

literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Rumah Sakit baik secara 

umum maupun militer, aspek legal, tinjauan fungsi, lokasi, tema, studi 

banding.  

BAB III METODE PEMBAHASAN  

Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur pemikiran 

dalam Pengembangan Rumah Sakit TNI-AL Marinir EWA Pangalila 

Surabaya.  

BAB IV ANALISA PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TNI-AL MARINIR 

EWA PANGALILA SURABAYA 

Berisi tentang penetapan karakter (obyek, pelaku dan lokasi), analisa 

eksternal, analisa internal.  

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang konsep dasar, konsep penataan tapak, konsep bangunan, 

transformasi konsep 

BAB V DRAFT HASIL RANCANGAN  

Berisi tentang site plan, layout, tampak, dan detail-detail arsitektural. 

LAMPIRAN  

Berisi tentang lampiran-lampiran yang diperlukan 

1.6 Kerangka Pikir Perancangan 

Dalam sebuah perancangan terdapat kerangka berpikir untuk menentukan 

bagaimana tahapan yang akan dijalankan sebagai jalan dalam melakukan 

perancangan. 

 

 

 


