
BAB V 

KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

 

5.1 Konsep Dasar 

5.1.1 Rumusan Konsep Dasar  

Prinsip healing environment yang akan diterapkan di RS Marinir yaitu 

prinsip healing environment dari pendekatan oleh teori Murphy (2008). 

Menurut Murphy (2008), healing environment terdapat 3 pendekatan: 

1. Alam  

2. Indera  

3. Psikologis  

5.1.2 Penjelasan Konsep Dasar  

Konsep dasar dari pengembangan RS Marinir ini adalah mengambil 

prinsip darihealing environment. Dimana perencanaan rumah sakit ini 

berusaha untuk memberikan kesan penyembuhan atau relaksasi tanpa harus 

merasakan sakit. Penjelasan prinsip healing environment menurut Murphy 

(2008) sebagai berikut: 

1. Alam (nature) 

Ada beberapa jenis taman di dalam rumah sakit, yaitu  

- Contemplative garden: dapat menenangkan pikiran dan memperbaiki 

semangat (contoh: ruang rehabilitasi) 

- 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 
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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 

5.2 Konsep Penataan Tapak  

5.2.1 Konsep Pemanfaatan Eksisting Tapak  

 Pemanfataan eksisting digunakan sebaik mungkin untuk 

memudahkan kendaraan mencapai bangunan atau mencapai keinginan 

dalam rumah sakit. 

 

5.2.2 Konsep Pengaturan KDB dan Batas Tapak, GSB, KLB, dll  

  Menurut arahan peraturan pembangunan SPU Kesehatan besar 

KDB yang dipersyaratkan adalah 50%; 

 Menurut arahan peraturan yang ada, GSB untuk jalan lokal primer: 

- Garis sempadan pagar: 50 m 

- Garis sempadan bangunan: 35 m 



Sesuai data tersebut sekitar 65% pemanfaatan lahan akan digunakan 

sebagai bangunan dan sisanya akan menjadi area parker dan ruang terbuka 

hijau sebagai keseimbangan suatu proyek. 

5.2.3 Konsep Pencapaian Pada Tapak  

 Kendaraan atau pengunjung dapat mencapai rumah sakit dengan dari 

arah jalan jajartunggal atau dari arah selatan dikarenakan lokasi lahan yang 

bertempat di area perumahan anggota militer. 

5.2.4 Konsep Entrance Pada Tapak 

 Adanya plasa sebagai penanda bahwa adanya batasan antara area 

luar dan dalam rumah sakit. Plasa tersebut diletakkan di depan samping 

pintu masuk untuk memudahkan pengguna mencapai bangunan. 

5.2.5. Konsep Sirkulasi Pada Tapak  

 Untuk meminimalisir adanya crash antar kendaraan dan jalan masuk 

kendaraan menuju area rumah sakit maka dibuatlah beberapa bundaran 

untuk menghindari kemacetan.   

5.2.5 Konsep View Pada Tapak  

 View bangunan berupa fasad dapat dilihat dari arah barat, dengan 

begitu akan tampak bagian depan IGD dan massa lainnya. Sedangkan view 

untuk arah selatan akan tampak pintu masuk lain untuk pengguna dan area 

parkir. Tidak ada view untuk area utara dkarenakan sudah bangunan lain. 

Bukan  bagian milik rumah sakit. 

5.2.7 Konsep Parkir Pada Tapak  

 Area parkir dibuat untuk memudahkan kendaraan untuk menjangkau 

bangunan atau mendapatkan kenyamanan untuk memarkirkan kendaraan 

tanpa kesulitan. 
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Gambar 4.4 1 Konsep Parkir Pada Tapak 

 

5.2.8 Konsep Lansekap Pada Tapak 

 Landsekap pada tapak menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan 

karena kontur pada lahan adalah datar sehingga tidak adanya perubahan 

yang nampak pada lahan objek. 

5.2.9 Konsep Drainase Pada Tapak  

Skema saluran drainase dalam bangunan harus diperhatikan. Dalam 

penerapan ini saluran drainase yang akan direncanakan mengarah dari area 

tinggi ke area rendah agar mudah mengalirkan air ke sungai kecil.  

5.2.10 Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak  

Pada dasarnya RS Marinir merupakan tempat pelayanan kesehatan 

dengan tingkat kebisingan yang normal. Namun pada beberapa massa 

bangunan memerlukan minim kebisingan seperti ruang rawat inap, ruang 

operasi, ruang ICU dan NICU. Pada area tersebut maka perlu melakukan 

upaya dalam meminimalisir kebisingan dari kegiatan umum dengan 

memberi vegetasi untuk meredam kebisingan di area massa bangunan. 

5.2.11 Konsep Utilitas Pada Tapak  

Distribusi air bersih berasal dari PDAM yang kemudian didistribusikan 

pada tandon di setiap massa bangunan. Saluran pembuangan air kotor tidak 

langsung dibuang ke saluran air, limbah air kotor maupun bekas medis 

diolah terlebih dahulu melalui IPAL. 

5.2.12 Konsep Responsif Iklim Pada Tapak  

Pada konsep healing environment, bangunan dapat beradaptasi dan 

selaras dengan iklim. Respon terhadap iklim yang akan direncanakan dan 

sebagai penerapan prinsip healing environment sebagai berikut: 

- Bentuk massa bangunan dibuat memanjang agar dapat 

memaksimalkan pencahayaan alami dalam bangunan;  

- Memaksimalkan cahaya matahari masuk dalam bangunan dengan 

bukaan dan orientasi bangunan yang baik; 

5.3 Konsep Bangunan  

5.3.1 Konsep Aktifitas Pengguna Bangunan  

 Aktifitas pengguna dilihat secara mayoritas. Jika pasien maka 

alurnya akan menuju IGD atau ke lobby dulu untuk registrasi pendaftaran 

untuk pemeriksaan. Jika dokter maka antara ruang poliklinik masing-masing 

spesialisasi atau ke IGD bagi dokter umum. Dan juga ke ruang rawat inap 



untuk visite pasien yang ditangani. Sedangkan untuk perawat atau staff 

lainnya bekerja di sekitar dimana ia ditugaskan. 

5.3.2 Konsep Kebutuhan Ruang Pada Bangunan  

 Untuk kebutuhan ruang berdasarkan kelompok pengguna secara 

skala besar, dapat disimpulkan berdasarkan aktifitas pelaku dan kegiatan 

yang dikerjakan oleh pelaku setiap harinya di rumah sakit. 

5.3.3 Konsep Sirkulasi Pengguna Bangunan  

 Sirkulasi bagi setiap individu di rumah sakit berdasarkan 

kegiatannya setiap hari. Bagi pasien yang menjalani rawat jalan hanya 

sebatas ruang poli, untuk pasien yang inap hanya sampai ruang rawat inap 

saja. Sedangkan untuk staff, dokter, atau perawat berjalan sesuai aktifitas 

masing-masing yang mayoritas mengelilingi seluruh area rumah sakit. 

5.3.4 Konsep Hubungan Ruang Pada Bangunan  

 Perhubungan antar ruang ditentukan berdasarkan pengguna. Untuk 

penempatannya dengan menaruh bangunan public di depan atau dekat pintu 

masuk, lalu semi public dan privat di belakang sebagai kenyamanan 

pengguna. 
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5.3.5 Konsep Besaran Ruang Pada Bangunan  

 Kebutuhan besaran ruang dihitung berdasarkan jumlah pengunjung 

atau pasien yang datang setiap harinya. Dengan mengambil jumlah rata-rata 

maka dapat dihasilkan berupa tabel berdasarkan perhitungan berikut. 

 

5.3.6 Konsep Massa Bangunan  

 Konsep massa bangunan mengikuti garis besar bentuk horizontal 

memanjang. Massa 1 yang adalah gedung pelayanan medic berupa instalasi 

gawat darurat, poliklinik, farmasi, radiologi, dan laboratorium. Sedangkan 

massa 2 adalah bagian ruang rawat inap, ruang isolasi non covid, ruang 

operasi, ruang pemulihan seperti ICU dan NICU. Dan beberapa massa 

lainnya yang ditambahkan sebagai penunjang non medic seperti kantin, pos 

satpam, dan gudang. 

5.3.7 Konsep Bentuk Bangunan  

 Bentu bangunan menyesuaikan bangunan sebelumnya yaitu 

bangunan 1 lantai. Namun dari massa penunjang non medic ada yang dibuat 

menjadi 2 lantai sebagai kantor farmasi dan gudang farmasi. Selebihnya 

seluruh massa menggunakan bangunan 1(satu) lantai. 

5.3.8 Konsep Transportasi Pada Bangunan  

 Transformasi yang dihadirkan ialah berupa kendaraan roda 4 (empat) 

yang meliputi mobil dan ambulance, dan kendaraan roda 2 (dua) meliputi 

sepeda motor. Dengan melalui pintu masuk area rumah sakit, kendaraan 

dapat di tempatkan di area parkir yang berada di bagian selatan rumah sakit. 

 



5.4 Transformasi Konsep  

5.4.1 Tema/ Pendekatan Perancangan  

 Berdasarkan tema atau konsep healing environment yang meyatukan 

antara alam, indera dan psikologis, berikut beberapa pendekatan yang 

dijelaskan oleh Murphy (2008) dalam pandangannya: 
4. Alam (nature) 

Ada beberapa jenis taman di dalam rumah sakit, yaitu  

- Contemplative garden: dapat menenangkan pikiran dan memperbaiki 

semangat (contoh: ruang rehabilitasi) 

- 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) 

5. 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 
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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) 

6.  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. 

 

Dengan adanya pendekatan tersebut bisa disimpulkan akan mengambil 

beberapa contoh untuk diterapkan ke beberapa tempat atau ruangan di rumah 

sakit. 

5.4.2 Ide Bentuk  

 Ide bentuk yang didapatkan adalah mengambil bentuk dasar rumah 

sakit yang berbentuk persegi yang kemudian menjadi bangun ruang kubus 

atau limas segi empat. Untuk bagian atap menggunakan bentuk segitiga. 

Selain sebagai pelindung bangunan juga dapat memudahkan cahaya 

matahari memasuki ruangan dan air hujan mengalir langsung ke tanah. 

 

 

5.4.3 Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak  

 
Gambar 4.4 Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak



 


