
BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

3.1 Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Permasalahan 
Melihat banyaknya fasilitas kesehatan yang mengalami perkembangan 

baik dari segi pelayanan maupun teknologi kesehatan, mengingat 

kondisi saat ini sedang dihadapkan dengan pandemic covid-19. 
 

Ide Gagasan 

Pengembangan Rumah Sakit TNI-AL Marinir EWA 

Pangalila Surabaya 

Studi Literatur 

Pengertian kesehatan, rumah sakit. 

Tinjauan terkait dengan tema. 

Tujuan dan Sasaran 

Merencanakan dan mengembangkan Rumah Sakit TNI-AL 

Marinir EWA Pangalila Surabaya 

Pemahaman Khusus Umum 

Studi Banding (Fungsi) 

Rumah Sakit TK II Putri 

Hijau Medan 

Rumah Sakit TK II Robert 

Wolter Mongisidi 

Studi Banding (Tema) 

Wanica Health Center, 

Suriname 

Martini Hospital Groningen 

Karakter Pelaku 

Dokter: disiplin, rasa empati 

yang tinggi, sigap 

Pasien: Teliti, aktif, tegas 

Karakter Lokasi 

Tenang, perumahan, 

aksebilitas baik 
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Gambar 3.1 Bagan Alur pemikiran 

 

3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

3.2.1 Latar Belakang Permasalahan 

Menjelaskan tentang minimnya ruang untuk menyimpan beberapa 

fasilitas berupa alat kesehatan di RS Marinir. Selain itu RS Marinir 

berkesempatan menjadi salah satu rumah sakit militer kelas C yang menjadi 

salah satu rumah sakit rujukan covid-19, dan memiliki laboratorium PCR 

guna mendeteksi virus. Dan ruang isolasi baru untuk merawat pasien 

terkonfirmasi covid-19 sehingga pengembangan ini dapat diajukan untuk 

fasilitas rumah sakit yang lebih baik. 

Karakter Objek 

Tenang, tertata, bersih 

Konsep dasar 

Healing environment 

Dengan pendekatan prinsip 

Murphy 

Ide Bentuk  

Bentuk-bentuk berkaitan dengan fungsi objek atau 

budaya/simbol Ngawi yang mendasari bentuk pada perancangan 

Transformasi 

Proses terbentuknya wujud rancangan yang telah melalui 

beberapa penyesuaian dengan segala aspek dan data terkait yang 

dibutuhkan 

Draft Desain 

Siteplan, layoutplan, blockplan, tampak, dan view 

Konsep Arsitektural 

Perencanaan konsep-konsep arsitektural terhadap perancangan 

Analisis 

Analisis Internal, Analisis Eksternal 



3.2.2 Ide Gagasan 

Merupakan gagasan awal yang mendasari dari “Pengembangan Rumah 

Sakit TNI AL Marinir EWA Pangalila Surabaya”, berisikan ide dengan 

mengembangkan dari bangunan yang sudah ada sehingga menjadi solusi 

bagi rumah sakit untuk beberapa tahun ke depan.  

3.2.3 Tujuan dan Sasaran 

Uraian dari target yang direncanakan untuk pengembangan objek, 

dimana salah satu yang mendasari perluasan fasilitas ini adalah guna 

memudahkan tenaga kesehatan dalam bekerja dan tidak membuat 

pasien atau pengunjung merasa kesusahan untuk mencapai objek yang 

di tuju. 

3.2.4 Batasan 

Lingkup yang menjadi batasan dari objek site, sehingga 

permasalahan yang ditemukan bisa lebih fokus dan lebih terarah, 

alternatif yang dicari merupakan solusi dari permasalahan yang 

ditemukan. 

3.2.5 Studi Literatur 

Gambaran pemahaman umum berkaitan dengan segala aspek 

terkait objek pengembangan, berisikan uraian yang menuntun untuk 

terbentuknya konsep-konsep yang akan disusun. Di studi literatur 

akan dijelaskan data yang berkenaan dengan pengertian 

pengembangan, pengertian rumah sakit, penjelasan mengenai 

kesehatan, serta tinjauan terkait tema/pendekatan. 

3.2.5 Studi Banding 

Kegiatan utama dalam setiap contoh objek penelitian akan 

dianalisa secara maksimal. Mulai dari fungsi masing-masing 

bangunan, ketersediaan fasilitas, konsep-konsep yang diterapkan pada 

masing-masing objek, hingga setiap produk yang hasilkan. Objek 

yang dijadikan analisa studi banding adalah Rumah Sakit TK II Putri 

Hijau Medan dan Rumah Sakit TK II Robert Wolter Mongisidi yang 

memiliki kegiatan dan fungsi yang sama. Dan kedua tempat studi 

banding ini mempunyai sarana dan prasarana serta tatanan yang baik. 

Terkait dengan studi banding mengenai tema hal yang menjadi 

analisa utama adalah penerapan pendekatan healing environment. 

Objek yang dijadikan analisa studi banding yaitu Martini Hospital 

Groningen dan Wanica Health Center di Suriname. Kedua objek ini 
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memiliki secara keseluruhan telah menerapkan prinsip healing 

environment dengan baik dan penerapan prinsip yang masing-masing 

tiap objek berbeda. 

3.2.5 Karakter Lokasi 

Merupakan penjelasan tentang karakter dari masing-masing 

objek yang telah dianalisa, menghasilkan sebuah kesimpulan yang 

dapat diterapkan pada rancangan desain, meliputi data wilayah jalur 

yang bisa dijangkau dari berbagai arah. 

3.2.6 Konsep Dasar 

Konsep Dasar Merupakan kolaborasi data kesimpulan karakter objek 

(KO), karakter pelaku (KP), karakter lokasi (KL) yang disingkat dalam 

sebuah kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan rancangan. 

3.2.7 Analisis Ruang Dalam 

Meliputi data analisa pelaku (siapa, karakter, jumlah), aktivitas (waktu, 

tempat, kegiatan, perilaku), kebutuhan perabot (jumlah, ukuran), kebutuhan 

ruang (jenis ruang, hubungan ruang, organisasi ruang, persyaratan, besaran 

ruang). 

3.2.8 Analisis Eksternal 

Meliputi data analisa lingkungan, ukuran, batasan, drainase, view, 

pencapaian, dll. 

3.2.9 Konsep Arsitektural 

Merupakan pendekatan yang akan digunakan untuk pencapaian 

bangunan bertujuan menggambarkan dari isi objek yang akan diterapkan 

pada desain rancangan. 

3.2.10 Ide Bentuk dan Transformasi 

Merupakan penjelasan ide awal yang akan memulai rancangan melalui 

beberapa pengembangan perancangan yang telah disusun dengan 

mempertimbangkan segala data-data yang telah di analisa. 

3.2.11 Draft Desain 

 Penetapan desain awal berupa blok plan, site plan, layout plan, dan 

perspektif bangunan.



 


