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BAB V KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1  Kajian Teori Penekanan / Tema Desain (Desain 

Accentuation, Emphasize Theme 

 

A. Data Iklim di Semarang  

 Kota Semarang merupakan ibukota provinsi jawa tengah. Secara 

geografis Kota Semarang terletak pada 6050’-7010’ Lintang Selatan dan 

109035’-110050’ Bujur Timur. Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti 

kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang 

dipengaruhi oleh angin  muson barat dan muson timur.Dari bulan 

November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) dari 

asie menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan 

hujan. Sifatperiode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban 

relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun 

di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan dan  

Tenggara (SE) dari australia menciptakan musim kemarau, karena 

membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah 

hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. 

 Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang 

mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total 

curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan 
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khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin 

monsun SENW yang umum. 

 Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi 

Semarang berubah-ubah dari  21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada 

bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 

32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 

61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. 

Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang 

berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari 

pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio 

sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi 

dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. 
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Gambar 74 Arah Edar Matahari di Kota Semarang dalam satu tahun 

weather.com 
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Gambar 75 Data Arah dan Frekuensi Angin Di Kota Semarang 

Sumber : Ecotect Weather Manager 

   

 

Gambar 76 Data Kecepatan angin per jam dan per minggu 

Sumber  : Ecotect Weather Manager 

Minggu ke 

28 pukul 16 
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Pancaran Sinar matahari di Tapak  

Pukul 08.00 

 

Gambar 77 Pancaran Sinar Matahri pukul 8.00 

Sumber  : Ecotect Weather Manager dan data pribadi 

 

Pukul 12.00 

 

Gambar 78 Pancaran Sinar Matahri pukul 12.00 

Sumber  : Ecotect Weather Manager dan data pribadi 
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Pukul 16.00 

 

 

Gambar 79 Pancaran Sinar Matahari pukul 16.00 

Sumber  : Ecotect Weather Manager dan data pribadi 

 

Analisa rata rata  Radiasi Matahari per hari Pukul 08.00-16.00 

 dalam satu tahun 

 

 Gambar 80 Tingkat Radiasi Dalam Satu Tahun 

Sumber  : Ecotect Weather Manager dan data pribadi 

 

Keterangan : 

Biru : sedikit  

Ungu : Sedang 

Merah : Banyak 
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Gambar 81 Tingkat Radiasi Dalam Satu Tahun 

Sumber  : Ecotect Weather Manager dan data pribadi 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa matahari paling terik selain mengarah 

keatas juga sari selatan, barat daya dan barat. Maka perletakan panel surya dan 

teropong penerima matahari diarahkan ke arah atas serong ke barat daya. Dari 

data mengenai pembayangan maka masa bangunan akan diberi sun shiding  

yang diletakan di arah barat bangunan. Dan selain untuk menghindari 

pembayangan langsung maka ruang perawatan akan diletakan menghadap ke 

timur untuk menerima matahari pagi. Karena matahari dari arah timur juga tidak 

terlalu menyengat tidak seperti sore hari. Bagian timur tapak akan dibuat parkir.  

B. Pengertian Bioklimatik Desain  

Pemanasan global adalah hal yang saat ini sedang dicari 

penyelesaiannnya. Karena berpengaruh kepada keberlangsungan hidup 

manusia. Arsitektur sebagai ilmu yang mempelajari tentang tempat tinggal 

manusia, didasarkan karena 2 hal itu yaitu penamansan global dan 

arsitektur maka seorang arsitek hendaknya dapat menciptakan konsep 



279
279
279 

 

yang ramah lingkungan. Green architeture merupakan salah satu 

solusinya. Bagian  dari green architecture adalah Bioklimatik Desain. Bio 

Klimatik Desain adalah  perancangan gedung yang menyesuaikan dengan 

iklim tempat bangunan berada. Namun saat ini sedikit yang mengetahui 

bahawa arsitektur bioklimatik juga memilki aspek keindahan tersendiri 

yang juga memiliki fungsi yang menguntungkan bangunan tersebut. 

Penting bagi arsitek-arsitek untuk mengetahui aspek estetika dari 

arsitektur bioklimatik ini sehingga pada masa depan Indonesia dapat 

memiliki bangunan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan iklimnya. 

Menurut Yeang Kenneth, “Bioclimatology is the study of the 

relationship between climate and life, particulary the effect of climate on 

the health and activity of living things”. Artinya, ”Bioklimatik adalah ilmu 

yang mempelajari hubungan antara iklim dan kehidupan terutama efek 

dari iklim pada kesehatan dan aktifitas sehari-hari. 

Bangunan bioklimatik adalah bangunan yang bentuk bangunannya 

disusun oleh desain penggunaan teknik hemat energi yang berhubungan 

dengan iklim setempat dan data meteorologi, hasilnya adalah bangunan 

yang berinteraksi dengan lingkungan, dalam penjelmaan dan operasinya 

serta penampilan berkualitas tinggi. (Yeang Kenneth tahun 1996). 

Mendesain dengan memperhatikan keadaan iklim sekitar bangunan 

dengan pertimbangan aspek ekologis untuk memenuhi kebutuhan 

konservasi energi adalah kunci utama bioclimatic design. Karakteristik 

bioclimatic design adalah envelope-dominated yang fokus pada 
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penggunaan selubung bangunan sebagai strategi penghematan energi 

untuk mencapai kenyamanan di interior bangunan. Konsep seperti ini 

lazim dan dianjurkan digunakan pada bangunan publik yang 

membutuhkan tingkat konsumsi energi yang besar untuk tujuan 

konservasi energi. Sehingga penerapan bioclimatic design yang fokus 

pada konversi energi pada bangunan perkantoran dan rumah sakit 

dengan aktivitas pubik padat serta memiliki tingkat konsumsi energi besar 

sangat mendesak untuk diterapkan. 

 

B. Perkembangan Arsitektur Bioklimatik 

 Perkembangan Arsitektur Bioklimatik berawal dari 1960-an. 

Arsitektur Bioklimatik merupakan arsitektur modern yang dipengaruhi 

oleh iklim. Arsitektur bioklimatik merupakan pencermian kembali 

arsitektur Frank Loyd Wright yang terkenal dengan arsitektur yang 

berhubungan dengan alam dan lingkungan dengan prinsip utamanya 

bahwa didalam seni membangun tidak hanya efisiensinya saja yang 

dipentingkan tetapi juga ketenangannya, keselarasan, kebijaksanaan, 

kekuatan bangunan dan kegiatan yang sesuai dengan bangunannya, 

“Oscar Niemeyer dengan falsafah arsitekturnya yaitu penyesuaian 

terhadap keadaan alam dan lingkungan, penguasaan secara fungsional, 

dan kematangan dalam pengolahan secara pemilihan bentuk, bahan dan 

arsitektur”.  
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C. Prinsip Desain Arsitektur Bioklimatik 

Penampilan bentuk arsitektur sebagian besar dipengaruhi oleh 

lingkungan setempat 

 Meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang tidak dapa 

diperbaharui. 

 Penghematan energi dari segi bentuk bangunan, penempatan bangunan, 

dan pemilihan material. 

 Mengikuti pengaruh dari budaya setempat. 

Hal-hal yang harus dipehatikan dalam mendesain dengan tema 

bioklimatik strategi pengendalian iklim 

 Memperhatikan keuntungan matahari 

 Meminimalkan perlakuan aliran panas 

 Meminimalkan pembesaran bukaan/bidang terhadap matahari 

 Memperhatikan ventilasi 

 Memperhatikan penguapan pendinginan, sistem atap. 

5.1.2 Studi Preseden 

A. Masjid Al-Irsyad  Kota Parahyangan Bandung 

Masjid Ini dibangun dengan konsep bioklimatikal. Berada di 

Gambar 82 Masjid Al Irsyad Dengan Sistem Pencahayaan Alami 

Sumber : www.archdaily.com 
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Bandung, dibangun dengan konsep alami dengan 

memanfaatkan energy di sekitarnya.  

 

B. Genzime Centre 

 Gambar 83 Genzime Center 

Sumber : www.archdaily.com 

 



283
283
283 

 

 

Gambar 84 Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

www.solaripedia.com 

Bangunan ini berada di Kota Cambridge, Massasuchet USA dibangun 

dengan konsep green dan telah mendapat kategori platinum dari green 

certification  
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C. ONE ANGLE SQUARE 

 Gambar 85 One Angle Square 

en.wikipedia.org 

Gambar 86 Sistem Pencahayaan dan Penghawaan One Angle Aquare 

www.manchesterconfidential.co.uk 
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Bangunan ini berada di Manchester Inggirs. Dibangunan ini terdapat Earth 

Air Tunnel yang mengalirkan udara dari luar ke dalam bangunan untuk 

penghawaan.  

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Penekanan Tema desain 

terkait  

Luar Bangunan   :  

 Lokasi parkir berada di sisi barat tapak. 

 Bangunan berorientasi ke timur untuk 

menghindari terik matahari sore.  

Pemanfaatan energy alam sekitar.  

 Angin : arah angin yang berasal dari tenggara 

direspon dengan pembuatan cerobong/saluran udara 

(Earth Air Tunnel) yang akan memasukan angin dan 

mendistribusikannya ke seluruh bangunan.  

 

 

 Panas Matahari : panas matahari kota semarang 

yang bersinar sepanjang tahun dapat dimanfaatkan 

Gambar 87 Earth Air Tunnel 

www.slideshare.net 
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untuk energy bangunan menggunakan solar 

photopoltaic. Bangunan ini tidak tinggi jadi 

diharapkan akan banyak menggunakan energy alami 

dibanding energy listrik.  

 

 

 Sinar Matahari : Bangunan ini akan didesain 

memanfaatkan sinar alami dari matahari langsung 

dan dimasukan ke bangunan. 

Gambar 88 Solar Photopoltaic 

inhabitat.com 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Desain 

 

Kenyamanan Alur Sirkulasi pada Rumah Sakit Umum 

 

Gambar 90 Pemanfaatan Matahari 

www.countdown-blog.pld-c.com 

Gambar 89 Anidolic Sistem 

spie.org 
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Tata sirkulasi adalah suatu tatanan yang menghubungkan antar 

ruang, instalsi, maupun bangunan 

Mennurut fungsinya, sirkulasi dibedakan menjadi 3 yaitu : 

 

 Entry yaitu bukaan untuk keluar masuknya kendaraan 

maupun pejalan kaki. 

 Sirkulasi  horisontal  yaitu  penghubung antara fasilitas 

yang terdapat di lantai yang sama. Sirkulasi ini dapat 

berupa selasar, jalan dan lain sebagainya. Sirkulasi ini tidak 

hanya berada di dalam area rumah sakit tetapi juga berada 

di luar seperti parkir. 

 Sirkulasi vertikal yaitu penghubung antar bangunan atau 

fasilitas yang memiliki perbedaan lantai. Contohnya adalah 

ramp,tangga, lift. 

Pengguna jalur sirkulasi dalam rumah sakit adalah pasien, 

pengunjung, karyawan rumah sakit, tenaga medis dan paramedis, 

servis. Tata sirkulasi yang baik adalah bila : 

 Mempunyai  entrance  yang:  terlihat  baik,  terlihat  sebagai  

entry  point terlindung dari segala cuaca dan lalu lintas jalan 

raya, bisa di jangkau oleh semua pejalan kaki, penyandang 

cacat dan kendaraan.  

 Mempunyai area parkir yang cukup luas untuk keluarga 

pasien, pengunjung dan staf.  

 Mempunyai   selasar,   area   transisi   dan   jalur   sirkulasi   

yang   dapat mengarahkan pengguna menuju tempat yang 

dituju.  
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Standar Fisik dan Kriteria Sirkulasi yang baik 

 

a.   Standar Fisik Elemen Sirkulasi 

 

Menurut Neuvert (1999) yang menjadi standard internasional bagi 

kenyamanan sirkulasi adalah : 

Tabel 41 Kenyamanan Sirkulasi 

ELEMEN SIRKULASI URAIAN UKURAN 

Jalan Keluar Masuk  Pemisahan sirkulasi untuk pejalan 
kaki dan kendaraan bermotor 

 Untuk Jalan yang digunakan 
bersama, diberi pembedaan tekstur 
agar terjadi pengurangan 
kecepatan 

 Bebas Halangan pandangan 

•  Kapasitas 2 mobil 
dan motor 

Jalan Setapak  Aman 

 Terlindung dari Panas dan Hujan 

•    Tiap Pejalan Kaki 
0,6 – 0,75 

•    Dengan Kereta 
Dorong/ Kursi 
Roda 1,7 – 1,8 
meter 

Parkir  Terlihat jelas 

 Terdapat area bebas untuk 
maneuver dan sirkulasi 

•  Kapasitas Parkir 2 
kendaraan / tempat 
tidur 

Pintu Masuk  Bisa di lalui penyandang cacat 
Berkursi roda 

 Membuka ke luar 

 Mempunyai daerah putar 

•   Lebar pintu1,2 – 
1,8 m 

•   Luasan area putar 
1,5 x 1,5 m2 

Pintu Darurat  Melindungi dari api dan asap 

 Berhubungan dengan dunia luar 

•   Jarak antara 1 jalur 
ke jalur lain 
minimal 64 m 
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Tangga darurat  Bebas api dan asap •   Jarak antar tangga 
maksimal 45 m, 
Lebar min 2,8 m, 
Lebar bordes 
>1,95 m, Lebar 
anak tangga, 
bawah dgn pintu 
>1,95 m, Lebar 
anak tangga >1,2 
m, Tinggi antar 
bordes 2m, Jarak 
anak tangga ujung 
ke ujung <45 

Jarak capai jalan 
kaki 

 Harus sesingkat mungkin •   Antar TT dengan 
•   KM/WC maks 12 m 
•   Antara TT dgn 

Nurse 
•   station 20 m 

Kebisingan dan suhu  Memberikan kenyamanan •   Kebisangan 40 – 
45 dB unt siang 
dan 35 – 40 dB unt 
malam 

•   Suhu 21 C 

Koridor  Sudut mengurangi pandangan lebih 
baik di beri tumpul lingkaran atau 

 
•   Lebar min 2,4 m 

Sumber :Sistem Sirkulasi di Rumah Sakit , Dewi Feri ST. MKes , Neuvert 

Kriteria Tata Sirkulasi yang nyaman bagi penggunanya  

 

Seperti di kemukakan di muka bahwa kepuasan dari pengguna 

adalah tercapainya rasa aman, nyaman dan mudah dari 

penggunanya. Yang dimaksud dengan keamanan adalah : 

1)  Rumah   sakit   dan   fasilitas   kesehatan  lainnya   

memberikan  dan menjaga keamanan bagi seluruh 

penggunanya 

2)  Gedung   dibangun   dengan   tidak   menimbulkan   

bencana   bagi kehidupan masyarakat. Dan memberikan 

fasilitas yang memadahi bagi penggunannya 
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3)  Jalan keluar termasuk untuk darurat seharusnya mengikuti 

beberapa tipe, seperti: pintu keluar gedung harus 

langsung bertemu dengan alam bebas, mempunyai tangga 

di dalam bangunan dan di luar bangunan serta memiliki 

ramp (lantai miring) 

4)  Minimal mempunyai 2 pintu keluar yang berseberangan 

satu sama lain dan tersedia di setiap lantai 

5)  Pintu keluar berakhir di open space (alam terbuka) bagian 

luar dari gedung 

Menurut Alen dan Karolyi (1976), untuk memuaskan semua 

pengguna bangunan sebisa mungkin sirkulasi dibedakan menjadi 2 

yaitu sirkulasi manusia berkendaraan dan sirkulasi manusia 

berjalan. Sirkulasi manusia berkendaraan dibagi menjadi 3  yaitu 

parkir, medis dan non medis serta kendaraan  umum  (lalu  

lalang).  Sedangkan sirkulasi  pejalan  kaki  terbagi menjadi 4 yaitu 

: untuk pasien, pengunjung dan keluarga, sirkulasi staf medis dan 

staf non medis (servis). 

Tabel 42 Jenis Pengguna dan Standar Sirkulasi 

Jenis Pengguna Elemen Aman Nyaman Mudah 

Sirkulasi 

Kendaraan 

Parkir BebasTabrakan 

Terkontrol 

Cukup Terang, 

Pandangan 
bebas, dan 
Luasan cukup 

Accessable 
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Medis dan 

Non Medis 

Bebas dari 

tabrakan 
Tidak Licin 
Terkontrol 

Terlindung dari 

cuaca luar 
Suhu optimal 
Cukup terang 
Luasan cukup 

Jalur sederhana 

Accessable 

Tanpa hambatan 

Umum Bebas dari tabrakan 
Tidak Licin  

Terkontrol 

Cukup terang 

Luasan cukup 

Jalur sederhana 

Sirkulasi Pejalan 

Kaki 

Pasien Bebas dari 

tabrakan 
Tidak Licin 
Terkontrol 

Terlindung dari 

cuaca luar 
Suhu optimal 
Cukup terang 
Luasan cukup 

Tidak 
menimbulkan 
kebingungan Jalur 
sederhana 
Accessable 
Tanpa hambatan 

Pengunjung Bebas dari tabrakan 
Tidak Licin 
Terkontrol 

Terlindung dari 
cuaca luar Suhu 
optimal Cukup 
terang Luasan 
cukup 

Tidak 
menimbulkan 
kebingungan Jalur 
sederhana 
Accessable 
Tanpa hambatan 

Service Bebas dari tabrakan Terlindung dari 
cuaca luar Suhu 
optimal Cukup 
terang Luasan 
cukup 

Tidak 
menimbulkan 
kebingungan Jalur 
sederhana 
Accessable 
Tanpa hambatan 

Medis Bebas dari tabrakan 
Tidak Licin 
Terkontrol 

Terlindung dari 
cuaca luar Suhu 
optimal Cukup 
terang Luasan 
cukup 

Tidak 
menimbulkan 
kebingungan Jalur 
sederhana 
Accessable 
Tanpa hambatan 

Sirkulasi Khusus Kaum 
Difable 

Bebas dari tabrakan 

Tidak Licin 

Terlindung dari 

cuaca luar 

Petunjuk Jelas 

Sirkulasi  khusus 
dengan     warna 

atau         tekstur 

yang berbeda 
  Terkontrol  

Sistem Sirkulasi di Rumah Sakit , Dewi Feri ST. MKes,  Alen dan Korolyi (1976)
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Di setiap rumah sakit sirkulasi saat terjadi adanya bencana harus 

direncanakan dan di implementasikan ke dalam bangunan. 

Bencana yang dimaksud   adalah   bencana   bencana   yang   

menyebabkan   pengguna bangunan harus keluar meninggalkan 

bangunan tersebut. Antara lain bencana gempa bumi maupun 

kebakaran. Dibutuhkan waktu hingga 2 jam untuk   menyelamatkan   

600   pasien   dari   banguan   berlantai   2   dan membutuhkan 4 

jam untuk menyelamatkan pasien dari gedung berlanatai banyak 

(Neuvert, 1999). Untuk menghidarai adanya jatuh korban pada saat 

bencana di setiap daerah telah di tetapkan peraturan bangunan 

yang mengedepankan keselamatan pengguna  bangunan  saat  

bencana.  Untuk mengihdari bencana alam seperti gempa bumi 

bisanya di rekomendasikan untuk memperkuat struktur bangunan, 

deminikan juga dengan bencana kebakaran dengan memilih bahan 

bangunan yang tanah api. Sedangkan dari sisi sirkulasi maka di 

sediakan jalur evaluasi atau jalur darurat yang dilenkapi dengan 

tanda atau signage yang mudah dimengerti oleh penggunan 

bangunan yang panic. Elemen sirkulasi untuk evakuasi pengguna 

saat ada bencana yaitu jalur khusus yang berhubungan langsung 

dengan dunia luar atau tangga darurat. Untuk evakuasi secara 

vertikal dengan menggunakan tanggal darat atau ramp. Jarak yang 

direkomendasikan untuk 2 buah tangga darurat adalah tidak lebih 

dari 45 m, sedangkan dari ruang yang banyak di huni dengan 
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tanggal darurat atau pintu keluar tidak lebih dari 32 m (neuvert, 

1999). Namun pada Pedoman Pelayanan RS, Depkes RI 2008 

menetapkan jarak  antaranya  tidak  lebih  dari  25  m.  Penentuan  

jalur  evakuasi  yang biasnaya di tuliskan pada Hospital Disaster 

Plan dipilih jalur yang paling mudah  di  jangjau  dan  merupakan 

jalur  yang  lurus  agar  tidak  membuat pengguna semakin panic. 

Pengaturan letak jalan keluar darurat 

- Seluruh ruang tidur pasien harus memounyai pintu darurat 

langsung ke lorong darurat yang lebarnya setidak tidaknya 

2,44 m 

-    Untuk ruangan yang memiliki lebih dari 93 m2 harus 

mempunyai 2 pintu 

-    Sedangkan lorong darurat setidaknya ke dua arah keluar 

  

 Persyaratan lain sebuah jalan darurat adalah disetiap ujung dari 

jalan darurat ini berakhir pada dunia luar (udara bebas), mempunyai 

tangga di dalam dan di luar bangunan dan mempunyai ramp 

(Republic of Philiphines Departement of   Health,  2004).Tambunan  

(1996)  mengatakan  untuk  menjaga  agar jatuhnya korban yang 

tidak lebih banyak saat terjadi kebakaran maka selasar tidak dibuat 

buntu di  satu ujungnya. Dan juga dengan membuat tangga 

darurat yang kedap asap dapat menekan secara significan korban 
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akibat kebakaran. Kebanyakan rumah sakit di Indonesia masih 

menempati areal lahan yang sangat luas maka disarankan untuk 

membuat jalur darurat di sekeliling rumah sakit dengan tujuan agar 

mempermudah proses evakuasi saat terjadi bencana. Dan membuka 

akses akses yang cukup di beberapa bagian rumah sakit.  

Parkir dan Sirkulasi Luar Banguan 

 Tempat parkir dewasa ini menjadi hal yang cukup menentukan 

bagi pelanggan untuk memilih sebuah tempat yang dikunjungi. 

Demikian Juga dengan rumah sakit, untuk pelayanan yang sama 

atau berbeda sedikit tidak jarang faktor kemudahan dan keamanan 

tempat parkir menjadi pertimbangannya,   terutama   untuk   bagian   

rumah   sakit   yang   banyak dikunjungi pelanggan non emergency 

dan karyawan. Tempat parkir yang di rumah sakit mempunyai 

kriteria harus jelas dan terdapat area untuk berputar serta sirkulasi. 

Sedangkan untuk ukuran yang di sarankan adalah memiliki sudut 

45, jarak antar mobil 3,4 m. Lebar mobil 2,4 m dan panjang mobil 

5,5 m. Kapasitas parkir yang disaranan untuk sebuah rumah sakit 

adalan 1,5 – 2 kendaraan / TT (Neuvert,1999). Untuk rasio 

kapasitas parkir antara kesepakan internasional yang di kemukakan 

oleh Neuvert dan rasio parkir menurut DepKes RI terdapat 

perbedaan yang cukup significan, DepKes RI mengatakan bahwa 

rasio tempat parkir dengan tempat tidurnya adalah 1 kendaraan  /10  

TT  hal  ini  dikarenakan pertimbangan profil  pelanggan  di 
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mayoritas rumah sakit di Indonesia. Untuk mendukung kenyamanan 

pelanggan rumah sakit beberapa kantung parkir perlu di buat di 

rumah sakit ini, tentunya   apabila   lahan   yang   dimiliki   rumah   

sakit   ini   masih memungkinkan. Idealnya kantung parkir rumah 

sakit ini terdapat di  area instalasi rawat darurat, rawat jalan, rawat 

inap dan parkir karyawan. Karakteristik parkir yang ada di instalasi 

rawat darurat tentunya berbeda dengan parkir yang ada di area 

dekat rawat inap. Parkir di area IRD mempunyai karakteristik cepat 

berganti mobil  yang parkir, membutuhkan area sirkulasi yang luas 

mengingat kasus kasus emergency yang di bawa oleh  mobil  mobil  

ini  membuat  pelanggan understress  yang  menurunkan tingkat  

kewaspadaan.  Instalasi  rawat  jalan  akan  digunakan  oleh  mobil 

dengan durasi parkir kurang dari 3 jam, sedangkan instalasi rawat 

inap dihuni  oleh  mobil  mobil   yang  kemungkinan  menginap  

bahkan  sampai beberapa  hari.  Namun  dewasa  ini  mengingat 

lahan  makin  langka  yang digunakan sebagai parkir maka 

diperlukan ada sebuah manajemen parker tersendiri dan standar 

operasinal prosedur untuk mengatur siapa siapa saja yang bisa 

memarkir kendaraannya di area rumah sakit. Kemudahan 

pencapaian dari jalan raya yang menjadi salah satu kriteria sebuah 

tata sikulasi yang baik diawali dengan bentuk gerbang masuk 

yang welcoming dan informative serta kemudahan menjangkau 

gedung IGD. Yang dimaksud dengan gerbang masuk yang 
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welcoming adalah sebuah bentuk dan situasi dari gerbang masuk 

yang mengundang atau membuat kita tertarik untuk memasukinya. 

Sedangkan informative maksudnya adalah bentuk tersebut bisa 

memberi tahu pada kita bahwa ia adalah gerbang masuk utama. 

Dan selanjutnya yang dimaksud dengan kemudahan untuk 

menjangkaunya, adalah ada tidaknya sebuah hambatan 

(NHS,1993). 

Sirkulasi Luar Bangunan 

Elemen sirkulasi yang berada di luar bangunan adalah entrance, 

jalan dan pedestriant. Entrance atau lebih dikenal dengan pintu 

masuk di rumah sakit dapat di bagi sesuai dengan penggunanya 

yaitu pasien (reguler dan emergency), pengguna internal serta 

service. 

Masing masing jenis tersebut diletakkan dengan lokasi yang 

berbeda beda, entrance untuk pasien di letakkan di lokasi yang 

sangat terekspose atau di depan, untuk pengguna internal bisa di 

tempatkan di lokasi yang paling dekat dengan parkir karywan dan 

area kerja, sedangkan service diletakkan di dekat area service 

tentunya. Menurut Olds and Daniel (1987) bila terdapat 

beberapa gerbang masuk maka harus dibuat sedemikian hingga 

dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.  Pembedaan  ini  bisa  

dari  letaknya  maupun  bentuknya. Permasalahan yang sering 

terjadi  adalah tidak ada pembedaan ataupun tanda yang jelas 
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untuk entrance pasien reguler maupun entrance pasien emergency, 

hal ini yang sering menyebabkan ketidak teraturan terutama di 

rumah sakit besar. 

Elemen sirkulasi luar bangunan selain entrance adalah pedestrian 

dan jalan di dalam area rumah sakit. Jalan diperuntukan untuk 

pengguna kendaraan baik mobil, motor  maupun sepeda. Jalan 

ini  ada di  rumah  skait sangat tergantung pada luasan area rumah 

skait itu sendiri. 

Untuk rumah sakit yang sangat luas jelas di perlukan jalan di 

arenya sedangkan untuk rumah sakit berksala menengah dan kecil 

hanya membutuhkan pedestrian saja. Pedestriant biasanya 

diperlukan untuk menghubungkan dari tempat parker ke gedung 

untuk menjaga keamanan penggunanya, pedestriant mempunyai 

bentuk yang dibedakan dengan jalan mobil dan kendaraan 

(Neuvert, 1993). Sebagian besar desain pedestriant di area umum 

seperti taman kota dan hotel dibuat beratap agar menjamin 

kenyamanan penggunanya terutama dari pengaruh cuaca. 

Dari pemaparan diatas maka desain nantinya juga akan 

memperhatikan pola sirkulasi seperti dibawah ini : 
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Pola Ruang 

 

 

 

 

 

Diagram 35 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Rawat Inap 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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POLA ALUR KEGIATAN INSTALASI RAWAT JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 36 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Rawat Jalan 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Instalasi Gawat Darurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 37 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Gawat Darurat 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Instalasi Rawat Inap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 38 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Ruang Rawat Inap  

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  Dan Analisa Pribadi 
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Ruang Perawatan Intensif   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 39 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Ruang Perawatan Intensif  

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  Dan Analisa Pribadi 
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Ruang Kebidanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 40 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Kebidanan 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  Dan Analisa Pribadi 
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Ruang Operasi 

 

 

Diagram 41 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Ruang Operasi  

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  Dan Analisa Pribadi 
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Ruang Rehabilitasi Medik 

 

 

 

 

 

 

Diagram 42 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Rehabilitasi Medik 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  
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Ruang Hemodialisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 43 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Hemodialisa 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Pola Instalsi Jantung dan Pembuluh darah 

 

 

 

 

 

Diagram 44 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Jantung dan Pembuluh Darah 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Pola Instalasi Radiologi 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 45 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Radioligi 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Pola Instalasi Laboratorium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 46 Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Laboratorium 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Pola Bank Darah/Unit Tranfusi Darah  

 

 

Diagram 47 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Bank Darah 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Pola Instalsi Diagnostik Terpadu

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 48 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Instalasi Diagnostik Terpadu 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 
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Pola Kegiatan Pemulasaran Jenazah 

  

 

 

 

Diagram 49 Organisasi Ruang dan Pola Sirkulasi Pelaku Pada Pemulasaran Jenazah 

Sumber : Seri Perencanaan Pedoman Teknik Sarana Prasarana Rumah Sakit Kelas B, 2012  dan Analisa Pribadi 

 


