
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

2.1 Pengertian Judul (Aksi, Fungsi dan Lokasi) 

Judul: Pengembangan Rumah Sakit TNI-Angkatan Laut Marinir EWA 

Pangalila Surabaya 

 Aksi: Pengembangan 

Proses, cara, perbuatan pengembangan (kbbi). Dalam arti lain adalah 

rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka 

meningkatkan kualitas lebih maju. 

 Fungsi: Rumah Sakit TNI-AL Marinir  

Gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan 

yang meliputi berbagai masalah kesehatan (kbbi). Rumah sakit di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah 

fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan 

kesehatan dan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan matra baik 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dilengkapi sarana 

penunjang sesuai dengan klasifikasi rumah sakit tersebut. 

 Lokasi: Kota Surabaya  

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota 

metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota 

terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Surabaya terletak di pantai 

utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta 

Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar ± 326,81 km², dan 3.158.943 jiwa 

penduduk di tahun 2019. 

 Kesimpulan 

Pengembangan Rumah Sakit TNI-AL Marinir EWA Pangalila 

Surabaya adalah mengembangkan fasilitas dan ruang yang sudah ada dan 

memudahkan pasien atau pengunjung agar dapat mewadahi segala aktivitas 

yang terjadi di rumah sakit tanpa ada kendala atau hambatan karena 

kurangnya ruang atau sulitnya prosedur perawatan. 

 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas  

RS Marinir Surabaya ini mencangkup tenaga kesehatan dalam lingkup 

daerah dan kemiliteran, sehingga mayoritas pasien yang datang berasal dari 

anggota militer. Sekarang masyarakat umum juga dapat berobat ke RS 

Marinir karena telah dibuka untuk umum. 
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Kapasitas data pasien yang tercatat dalam Dinas Kesehatan Surabaya 

digunakan untuk meninjau dari segi jumlah kunjungan pasien baik rawat 

inap, rawat jalan, dan jumlah kematian. Agar dapat mengetahui seberapa 

besar kebutuhan ruang agar dapat memenuhi pelayanan rumah sakit. Berikut 

data jumlah pasien rawat inap, rawat jalan, dan jumlah pasien meninggal dari  

Tabel 2. 1   Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Dan Gangguan Jiwa Di 

Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 

 

 

Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya 

Tabel 2. 2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Dan Gangguan Jiwa Di Rumah 

Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 

 
 



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya 

 

Tabel 2. 3 Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kota Surabaya 

tahun 2018 

 
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya 

 

Tabel 2. 4Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kota Surabaya 

tahun 2018 

 
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. 

 

Dari data jumlah pasien yang datang dan angka kematian yang tertera, 

beberapa rumah sakit memang membutuhkan kapasitas ruang yang lebih 

untuk menerima pasien rawat inap. Sebagaimana dengan pasien yang 
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meninggal, membutuhkan ruang yang tidak hanya sebagai ruang jenazah 

sementara. 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Dalam pengembangan RS Marinir ini kualitas pelayanan ditentukan 

oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. RS Marinir sendiri memiliki standar 

fasilitas yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian 

Pertahanan. Maka hal ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan kualitas 

pelayanan dalam RS Marinir. 

Prinsip bahwa RS Marinir adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan, 

yang lebih dari (bukan hanya) sekedar bangunan seyogyanya juga tercermin 

pada prasarana dan sarananya. Untuk itu maka beberapa prasarana dan 

sarana yang seyogyanya ada pada RS Marinir antara lain adalah:  

• Kantor staff kepengurusan (kepala rumah sakit, tata usaha, 

pengembangan, administrasi);  

• Pelayanan medik (IGD, r. operasi, r. rawat inap, r. recovery, r. poli);  

• Penunjang medik (instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi 

laboratorium, ruang jenazah) 

• Penunjang non-medik (dapur, janitor, r. linen, gudang, pos security, 

kantin, mekanikal elektrikal);  

2.2 Tinjauan Fungsi  

2.2.1 Karakteristik Judul  

Djojodibroto (1997) menyatakan bahwa organisasi rumah sakit 

mempunyai sejumlah sifat atau karakteristik yang tidak dipunyai organisasi 

lainnya yaitu: sebagian besar tenaga kerja rumah sakit adalah tenaga 

professional, wewenang kepala rumah sakit berbeda dengan wewenang 

pimpinan perusahaan, tugas-tugas kelompok professional lebih banyak 

dibandingkan tugas kelompok manajerial, beban kerjanya tidak bias diatur, 

jumlah pekerjaan dan sifat pekerjaan di unit kerja beragam, hamper semua 

kegiatannya bersifat penting, pelayanan rumah sakit sifatnya sangat 

individualistik. Setiap pasien harus dipandang sebagai individu yang utuh, 

aspek fisik, aspek mental, aspek sosiokultur dan aspek spiritual harus 

mendapat perhatian penuh. Pelayanan bersifat pribadi, cepat dan tepat. 

Pelayanan berjalan terus selama 24 jam dalam sehari. 

 

2.2.2 Pengembangan Judul (Literatur dan Teori Penunjang Fungsi)  

 Kesehatan  

Istilah kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat yang artinya 

terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit baik penyakit fisik 

maupun psikis. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka kesehatan 



merupakan kondisi atau pun keadaan yang menggambarkan tubuh yang 

terbebas dari segala penyakit atau pun gangguan fisik atau pun psikis. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pengertian 

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.  

 Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah gedung tempat menyediakan dan memberikan 

pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan (kbbi). 

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

340/MENKES/PER/III/2010 adalah: rumah sakit adalah institusi 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Ciri-ciri rumah sakit 

- Adanya tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. 

- Adanya pasien guna berobat. 

- Terdapat obat dan peralatan medis lainnya. 

- Terdapat ambulance. 

- Terdapat ruang gawat darurat. 

Klasifikasi rumah sakit 

- Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan 

a.  Pemerintah Daerah 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi yang bertugas 

di bidang kesehatan/instansi tertentu dengan pengelolaan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). 

b . Pemerintah Pusat 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) instansi yang bertugas di bidang 

kesehatan /instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan 

Umum (BLU). 

c . Swasta 

Berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya 

bergerak di bidang perumahsakitan. Badan hukum berupa badan 

hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum untuk tujuan 

profit berbentuk PT atau Persero. 

- Rumah Sakit Berdasarkan Jenis 

a.  Rumah Sakit Khusus 
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1. Memberikan pelayanan utam pada suatu bidang atau suatu 

jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, 

organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. 

2. dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar 

kekhususan. 

3. Pelayanan rawat inap dari seluruh tempat tidur sejumlah 

40%. 

b . Rumah sakit umum 

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada 

semua bidang dan jenis penyakit. 

c . Menteri dapat menetapkan rumah sakit khusus lainnya 

1. Rumah sakit yang ditetapkan menteri, merupakan 

penggabungan jenis kekhususan yang terkait 

keilmuannya atau jenis kekhususan baru.  

2. Penetapan oleh menteri berdasarkan hasil kajian dan 

rekomendasi asosiasi perumahsakitan serta organisasi 

profesi terikat. 

- Rumah sakit berdasarkan kelas 

Tabel 2. 5 klasifikasi Rumah Sakit Berdasarkan Kelas 

 
Klasifikasi Rumah 

Sakit 

Rumah Sakit  

Umum 

Rumah Sakit  

Khusus 

Rumah sakit 

umum/ khusus 

kelas A 

Rumah sakit umum 

yang memiliki 

jumlah tempat tidur 

paling sedikit 250 

buah 

Rumah sakit 

khusus yang 

memiliki jumlah 

tempat tidur paling 

sedikit 100 buah 

Rumah sakit 

umum/ khusus 

kelas B 

Rumah sakit umum 

yang memiliki 

jumlah tempat tidur 

paling sedikit 200 

buah 

Rumah sakit 

khusus yang 

memiliki jumlah 

tempat tidur paling 

sedikit 75 buah 

Rumah sakit 

umum/ khusus 

kelas C 

Rumah sakit umum 

yang memiliki 

jumlah tempat tidur 

paling sedikit 100 

buah 

Rumah sakit 

khusus yang 

memiliki jumlah 

tempat tidur paling 

sedikit 25 buah 

Rumah sakit 

umum/ khusus 

kelas D 

Rumah sakit umum 

yang memiliki 

 



jumlah tempat tidur 

paling sedikit 50 buah 

                                          Sumber: PERMENKES No.3 tahun 2020 

- Rumah sakit menurut Kementerian Pertahanan 

Klasifikasi menurut PERMENHAM RI No. 11 Tahun 2014 

tentang Standarisasi Peralatan Kesehatan Rumah sakit Tingkat 

III di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 

Indonesia. 

a. Berdasarkan kedudukan  

1. Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan 

TNI merupakan unit kerja yang berkedudukan sebagai 

Rumah Sakit milik pemerintah yang memberikan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dan 

pednukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI 

2. Rumah Sakit Tingkat III TNI di lingkungan Kemhan 

dan TNI dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Dandenkesyah/Danlantamal/Danlamal/Danlanud 

b. Berdasarkan tugas 

1. Rumah Sakit Tingkat III TNI di lingkungan Kemhan 

dan TNI memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit 

TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan keluarga serta 

masyarakat 

2. Rumah Sakit Tingkat III TNI di lingkungan Kemhan 

dan TNI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

kesehatan bagi prajurit TNI dalam melaksanakan Operasi 

Militer untuk Perang dan Operasi Militer selain Perang 

c. Berdasarkan fungsi 

1. Penyelenggaraan dukungan kesehatan pada kegiatan 

operasi dan latihan TNI 

2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan 

pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan 

Rumah Sakit 

3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan 

dan kesehatan matra melalui pelayanan kesehatan yang 

peripurna sesuai kebutuhan medis 
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4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia dalam rangka peningkatan kemapuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan 

5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan 

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan 

b. Berdasarkan klasifikasi 

  Pasal 5 

1. Rumah Sakit Tingkat III setara dengan Rumah Sakit 

Pemerintah tipe C 

2. Rumah Sakit Tingkat III melaksanakan pelayanan 

kesehatan matra dalam mendukung kegiatan operasional 

TNI 

 

Pasal 6 

Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) harus mempunyai fasilitas dan kemampuan: 

1. Paling sedikit 4(empat) pelayanan medik spesialis 

dasar; dan 

2. 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik 

2.2.3 Standar Perancangan  

2.2.3.1 Peraturan yang berkaitan dengan Judul  

RTRW 

Pola Ruang Kota Kawasan Peruntukan Kesehatan 

Poin 2 

(1) Pengembangan saranan kesehatan yang telah ada dengan 

peningatan mutu pelayanan baik pelayanan dasar maupun 

spesialistik. 



2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Gambar 2.1 Tema dan topik untuk fokus riset Kesehatan - Obat 

 
 

 

Tabel 2. 6tabel Integrasi Fokus Riset Kesehatan - Obat 

 
 

 

Tema pada pengembangan RS Marinir ini menggunakan tema riset 

Teknologi Alat Kesehatan dan Diagnostik dengan topic riset 

Pengembangan alat elektromedik. Menurut Undang-Undang no. 37 tahun 

2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa tujuan pembangunan 

kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi metiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Pelaksanaan riset dan inovasi teknologi harus direncanakan dengan 

baik, disesuaikan dengan masalah kesehatan yang ada dan dilaksanakan 

secara berksinambungan. Sumber daya hayati nasional dan kearifan local 
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yang sangat beragam merupakan khazanah ilmu pengetahuan kimia yang 

sangat berharga dan oleh karenanya harus dieksplorasi dan dimanfaatkan 

untuk pengembangan iptek dan inovasi dalam bidang kesehatan. 

2.3 Tinjauan Lokasi  

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  

 Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota 

metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Secara geografis Kota Surabaya 

terletak pada posisi 07° 09’00” –  07° 21’00” Lintang Selatan dan 112° 36’ 

– 112° 54’ Bujur Timur. Surabaya memiliki luas sekitar ± 326,81 km² dan 

lautan seluas 190,39 km². Topografi Kota Surabaya terletak di pantai utara 

Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura di sebelah 

utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan serta Kabupaten 

Gresik di sebelah barat. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebagai 

berikut:  

Sebelah timur  : Selat Madura  

Sebelah barat : Kabupaten Gresik 

Sebelah utara  : Selat Madura 

Sebelah selatan  : Kabupaten Sioarjo 

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80, 72% 

dengan ketinggian antara-0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8m di atas permukaan 

laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di 

wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). 

2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi  

Mengacu pada RTRW Kota Surabaya, pengembangan sarana rumah 

sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota berdasarkan skala pelayanannya 

dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas, dan daya dukung 

lingkungan. 

Kriteria pemilihan dipertimbangkan berdasarkan : 

 Tata guna lahan 

 Aksesibilitas 

 Kondisi lingkungan 

 Jaringan utilitas 



2.4 Studi Banding Obyek Sejenis  

2.4.1 Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan 

 
Gambar 2.2 Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan 

 

Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan adalah salah satu rumah sakit 

umum kelas B yang berada di Kota Medan di bawah kepemimpinan TNI-

AD dan terakreditasi PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit 

versi SNARS ED 1. Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan berlokasi di Jalan 

Putri Hijau no. 17 Kesawan, Medan, Sumatera Utara. Fasilitas pada Rumah 

Sakit TK II Putri Hijau Medan sebagai berikut: 

- Pelayanan IGD 24 jam 

- Pelayanan kesehatan segala divisi 

- Unit medik rehabilitasi/ fisioterapi 

- Unit laboratorium klinik  

- Unit USG, radiologi, CT Scan 

- Poli rawat jalan 

- Rawat inap 
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Gambar 2.3 Lokasi site Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan 

 

 
Gambar 2.4 Area parkir sepeda motor Rumah Sakit TK II Putri Hijau 

Medan 

 



 
Gambar 2.5 Ruang USG 4d untuk mendeteksi suatu penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Ruang rawat inap  
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2.4.2 Rumah Sakit TK II Robert Wolter Mongisidi 

 

Gambar 2.7 Rumah Sakit TK II Robert Wolter Mongisidi 

 

Rumah Sakit TK II R.W. Mongisidi merupakan Rumah Sakit TNI 

–AD kelas B di wilayah Sulawesi Utara yang secara struktural dan 

teknik medis dibawah pembinaan Kesdam XIII/Merdeka. Yang 

berlokasi di Jalan 14 Februari no. 72 Teling Atas, Manado, Sulawesi Utara  

Fasilitas Rumah Sakit TK II Robert Wolter Mongisidi: 

 Poliklinik umum  

 Poliklinik spesialis  

 IGD 24 jam 

 Apotek  

 Pelayanan rawat inap  

 Pelayanan rawat jalan 

 



 

Gambar 2.8 Site plan Rumah Sakit TK II Robert Wolter 

Mongisidi 

 

 
Gambar 2.9 IGD Rumah Sakit TK II Robert Wolter Mongisidi 
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Gambar 2.10 suasana lorong Rumah Sakit TK II Robert Wolter 

Mongisidi 

 

2.4.3 Kesimpulan Studi Banding 

 Dari data kedua obyek studi banding tersebut, terdapat kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Kesimpulan Studi Banding Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan 

Tabel 2. 7 tabel Kesimpulan Studi Banding Obyek 1 

Kelebihan Kekurangan 

• Layanan IGD 24 jam 

• Adanya 12 poli spesialis 

• Sirkulasi keluar masuk 

kendaraan yang luas 

memudahkan pengguna 

menuju rumah sakit 

• Terdapat pendaftaran via 

website untuk 

memudahkan pasien dalam 

pendaftaran  

• Adanya layanan USG 4d 

untuk mendeteksi penyakit 

• Area parkir mobil yang sering 

penuh  

Sumber: Analisa Penulis, 2021 

2. Kesimpulan Studi Banding Rumah Sakit TK II Robert Wolter 

Mongisidi 

 

Tabel 2. 8 Tabel Kesimpulan Studi Banding Obyek 2 



KELEBIHAN KEKURANGAN 

• Pelayanan IGD 24 jam 

• Adanya pemesanan 

pendaftaran untuk poli 

umum dan spesialis 

• Dapat melakukan registrasi 

online untuk memudahkan 

pendaftaran 

• Minimnya informasi tentang 

rumah sakit 

• Minimnya fasilitas alat seperti 

USG 4d dan CT Scan. 

Sumber: Analisa Penulis, 2021 

2.5. Tinjauan Tema/ Pendekatan Perancangan  

 Dalam pengembangan RS Marinir Surabaya ini akan menerapkan tema yaitu 

Healing Environment. Dimana RS Marinir Surabaya ini dapat membuat pasien 

atau individu tidak merasa sedang ada di rumah sakit untuk berobat atau 

menjalani perawatan.  

2.5.1 Pengertian Healing Environment  

Healing environment diartikan menjadi “healing” yaitu sebuah 

keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Sedangkan kata “environment” 

diartikan sebagai perilaku terjadi yang mencangkup lingkungan potensial 

dan aktual. Dengan demikian healing environment merupakan sebuah 

lingkungan yang dirancang untuk menciptakan keharmonisan antara pikiran, 

tubuh, dan jiwa.(Laurens, 2004).  

Pendekatan desain healing environment menurut Murphy (2008), ada 

tiga pendekatan yang digunakan dalam mendesain rumah sakit healing 

environment, yaitu alam, indera, dan psikologis. 

2.5.2 Interpretasi Tema/ Pendekatan Perancangan  

Hubungan Tema healing environment dengan pengembangan RS Marinir 

adalah dengan menyatukan 3 pendekatan dari Murphy, yaitu alam, indera, 

dan psikologis. 

Dengan ketiga teknik pendekatan tersebut kemudian di terapkan ke 

dalam ruang-ruang yang berada di rumah sakit. Berikut penjelasan 

pendekatan oleh Murphy: 

1. Alam (nature) 

Ada beberapa jenis taman di dalam rumah sakit, yaitu  

- Contemplative garden: dapat menenangkan pikiran dan memperbaiki 

semangat (contoh: ruang rehabilitasi) 
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- Restorative garden: dapat membuat perasaan orang yang sakit menjadi 

lebih baik (contoh: ruang rehabilitasi) 

- Healing garden: mengacu pada fitur taman yang memiliki kesamaan 

dalam mendorong pemulihan stress dan dapat memberikan pengaruh 

positif pada pasien, pengunjung, dan staff rumah sakit (contoh: ruang 

poli anak, ruang tunggu rumah sakit) 

- Therapeutic garden: merupakan sebuah taman yang mencoba 

meningkatkan terapi medis lingkungan di dalam kondisi pengobatan 

medis (contoh: ruang terapi medic, ruang fsioterapi) 

- Enabling garden: merupakan taman yang memungkinkan semua orang 

berbagai usia bisa menikmati dan berinteraksi (contoh: kantin, ruang 

tunggu, lobby) 

2. Indera (sense) 

- Indera pendengaran: pasien bisa mendapatkan ketenangan melalui 

suara-suara yang yang menyenangkan,misalnya suara musik. Hal 

tersebut bisa mengurangi tekanan darah dan detak jantung dengan 

menciptakan sensasi kenikmatan yang mempengaruhi system saraf. 

Yang dapat mengobat depresi, menenangkan pikiran, dan bersantai bagi 

anak-anak autis maupun pasien kejiwaan, sedangkan gemericik air 

terjun atau air mancur dapat mempengaruhi energy spiritual dan bisa 

membangkitkan perasaan. (contoh: bukaan pada setiap ruangan) 

- Indera penglihatan: melalui lukisan alam, penataan cahaya buatan 

lewat lampu, dan penataan warna sangat bisa membuat mata menjadi 

relaks atau santai (contoh: pemilihan palet warna untuk dinding poli 

anak dan ruang bayi) 

- Indera peraba: melalui sentuhan seorang pasien dapat menegaskan apa 

yang dilihat, dicium, dan dirasa dalam sebuah proses penjelajahan  

- Indera penciuman: lewat aroma wewangian tumbuhan terbukti bisa 

menenagkan pikiran dan memacu detak jantung untuk kembali 

bersemangat, sedangkan aroma bau yang tidak sedap dan menyengat 

dapat meningkatkan gangguan pernapasan bagi penderita asma (contoh: 

pemberian diffuser atau aromaterapi ruang rawat inap, poli, ruang 

rehabilitasi) 

- Indera perasa: bagi pasien akan sangat merasa terganggu ketika 

mengalami sakit ataupun menjalani pengobatan karena berubahnya rasa 

makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kualitas 

makanan dan minuman yang dikonsumsi harus diperhatikan (contoh: 

memberikan makanan ringan sebagai kudapan bagi pasien. Yang sesuai 

dengan kebutuhan gizi masing-masing) 



3. Psikologi (psychology) 

Secara psikologis, perawatan pasien diberikan dengan memperhatikan 

pilihan, terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang bisa menuntun keputusan 

klinis pasien. Sehingga healing environment dapat membantu proses 

pemulihan pasien, mengurangi rasa sakit dan depresi atau stress. 

2.5.3 Studi Literatur Tema/ Pendekatan Perancangan Sejenis  

2.5.3.1 Wanica Health Center, Suriname 

Merancang rumah sakit unggulan baru untuk pemerintah Suriname, 

desain rumah sakit ini mengambil inspirasi dari budaya lokal, iklim, dan 

lanskap Suriname. Desain yang terdiri dari menara berbentuk bunga 

bakung dengan 4 lantai yang ditempatkan secara longgar untuk memandu 

rute berkelok-kelok melaui gedung rumah sakit, yang mengacu pada 

sungai yang berkelok-kelok di Suriname. 

Mendirikan bangunan secara berkelanjutan merupakan tantangan 

utama. Overhang lebar digunakan untuk membuat bayangan. Atap 

‘ventec’ aerodinamis juga digunakan di satu sisi untuk secara pasif 

mendorong aliran udara melalui gedung dan sisi lain untuk menangkap 

air hujan yang dapat digunakan kembali untuk membantu pendinginan 

gedung. 

Bangunan ini juga secara fungsional terbagi menjadi zona iklim. 

Fungsi membutuhkan AC terletak di alas yang lebih terlindungi iklim 

sehingga meminimalkan konsumsi energy dari sistem AC ini. Fungsi lain 

adalah ventilasi alami yang terletak di menara. 

 

 
Gambar 2.10 Wanica Health Care, Suriname 
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Gambar 2.11 halaman Wanica Health Center, Suriname 

 

 
Gambar 2.12 bentuk desain Wanica Health Center, Suriname 

2.5.3.2 Martini Hospital Groningen, German 

 Desian Martini Hospital yang baru mengambil tema fleksibilitas 

selangkah lebih maju. Itu mengarah pada status IFD (industrial, fleksibel, 

dan demountable building system). Desain diutamakan atas dasar pada 

kebutuhan pasien dan staff, dan lingkungan penyembuhan.  

 Yang terpenting adalah penerapan palet warna khusus yang dibuat 

bekrja sama dengan desainer interior Bart Vos dan sangat dipengaruhi 

oleh seniman Peter Struycken. Desain batako yang relative satu sama lain 

menghasilkan layout yang sangat jelas dan terencana secara optimal dari 

segi fungsi rumah sakit. 

 Arsitekturnya tidak hanya mengekspresikan dinamisme sektor 

perawatan kesehatan, tetapi juga menjawab tantangan finansial dari fasad 



berirama yang diperbesar. selain itu dinding modular yang 

dikembangkan secara khusus menawarkan kebebasan desain yang 

optimal dan sangat inovatif. Fasad iklim seperti rumah kaca memastikan 

bahwa besar dalam pengurangan biaya energy dan emisi CO2. 

 

 
Gambar 2.13 Martini Hospital Groningen 

 

 
Gambar 2.14 bentuk desain Martini Hospital Groningen 
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Gambar 2.15 bentuk taman Martini Hospital Groningen 

 

 

2.5.3.3 Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis 

 Dari dua studi banding sesuai tema tersebut dapat disimpulkan 

penerapan arsitektur bangunan terhadap masing-masing objek berbeda 

satu sama lain. Hal tersebut dapat dikarenakan penyesuaian dengan 

kondisi tapak, iklim dan kebutuhan dari obyek tersebut.



 


