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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

1.1.1 Gagasan Awal 

Kesehatan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Hal ini 

baru terasa penting ketika manusia mulai terjatuh sakit. Sering kali 

kesehatan diabaikan dan dikesampingkan demi rutinitas yang padat. Pada 

masa sekarang ini dengan aktivitas yang tinggi serta kurangnya menjaga 

pola makan,masyarakat di kota besar umumnya rawan terserang berbagai 

penyakit salah satunya adalah stroke. Penyakit ini digolongkan sebagai 

penyakit nomor 3 penyebab kematian pada usia lanjut setelah penyakit 

jantung dan penyakit kanker serta nomor satu di dunia penyebab 

kecacatan1. Pasca stroke dapat disebut sebagai gangguan peredaran di 

dalam otak sering disebut Cerebro-vasular Accident . gangguan 

peredaran darah ini dibagi menjadi dua macam berupa : 

1. Iskemia (adanya penyuumbatan) 

2. Pendarahan (pembuluh darah di otak pecah)2 

Sedangkan pasca stroke sendiri dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Pasca stroke Iskemik 

                                                 
1
 Pinzon R dan Asanti. 2010. Awas Stroke! Pengertian, Gejala, Tindakan, 

Perawatan dan Pencegahan. Yogyakarta  Hal 1 
2
 Michel P,Acces Study : blood pressure effect? Stroke.Hal237-238 
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2. Pasca stroke Pendarahan 

Golongan usia 45tahun keatas adalah golongan yang paling banyak 

mengalami kecacatan pasca stroke. Hal ini menyebabkan penderita cacat 

(invalid) tidak dapat melakukan aktivitas seperti sebelum terserang stroke. 

Kejadian pasca stroke ini dapat menyerang setiap usia namun usia lanjut 

lebih riskan terkena penyakit ini.  

 Menurut data yang diriis Yayasan Pasca Stroke Indonesia (2006) 

prosentase kematian akibat stroke cukup bervariasi antara 20%-30% dan 

sisanya sebanyak 70% selamat dari stroke3 . Pasien yang selamat dari 

stroke biasanya akan mengalami penurunan fungsi tubuh berupa 

gangguan motoris seperti kelemahan atau kelumpuhan dari setengah 

anggota gerak,mulut dan bibir mencong,gerakan tak terkendali dan 

mengalami gangguan sesoris berupa mudah bingung,gangguan 

bicara,pengelihatan terganggu,sulit untuk menulis dan berhitung4. Dalam 

hal ini penderita pasca stroke membutuhkan penanganan khusus untuk 

mengembalikan mendekati normal fungsi dari tubuh mereka. 

 Penyebab dari penyakit ini adalah adanya tekanan darah tinggi 

atau hipertensi yang biasanya disebabkan oleh pola makan yang 

buruk,stress yang berlebihan atau sesuatu yang mengejutkan. Selain itu 

penyebab lainya dpat dipicu oleh beberapa faktor antara lain adalah 

                                                 
3
 Yayasan Stroke Indonesia,2006  

4
 Pinzon R dan Asanti. 2010. Awas Stroke! Pengertian, Gejala, Tindakan, 

Perawatan dan Pencegahan. Yogyakarta  Hal 16 



 
 



 
 

12 
 

 

 

 

 

 

Banyaknya kasus stroke di Surakarta menjadi alasan harus adanya 

fasilitas kesehatan berupa pusat rehabilitasi pasca stroke yang mewadahi 

penderita pasca stroke untuk menjalani perawatan dan pengobatan agar 

dapat kembali pulih pada kondisi normal mereka. Di kota Surakarta sendiri 

belum adanya tempat yang secara khusus menangani perawatan pasca 

stroke ini. Kebanyakan pasienya diberi perawatan di rumah 

sakit,dimasukan kedalam bangsal neurology sehingga penanganya 

kurang efektif. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

A. Ketertarikan (Interest) 

Melihat begitu banyaknya angka penderita stroke di 

Surakarta dan belum adanya wadah yang secara spesifik 

menangani pasca stroke,masyarakat Surakarta khususnya 

penderita stroke memerlukan suatu fasilitas kesehatan yang 

dapat dijadikan sebagai tempat rehabilitasi pasca stroke. 

Penderita pasca stroke sendiri membutuhkan tempat dan 

penanganan yang khusus untuk memulihkan kondisi mereka 

secara normal dengan tempat yang tenang dan suasana 

Tabel 1. 1 Daftar Penyakit tidak menular di puskesmas dan rumah sakit di kota Surakarta 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta 
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yang membuat pasien tidak merasa semakin berlarut dalam 

kondisinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,maka 

diperlukan adanya suatu sarana bagi penderita pasca stroke 

untuk memulihkan kondisinya kembali yaitu sebuah tempat 

rehabilitasi  pasca stroke yang nantinya akan membantu 

pasien dalam pemulihan kondisinya. 

 

B. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Pusat Rehabilitasi  Pasca Stroke merupakan 

fasilitas kesehatan dimana tempat ini menjadi rujukan suatu 

Rumah Sakit apabila suatu penyakit sudah jelas dan 

membutuhkan penanganan khusus untuk pemulihan pasien. 

Bertujuan untuk menolong pasienya untuk mencapai tingkat 

independensi setinggi mungkin. 

Keuntungan yang didapat dari perawatan di pusat 

rehabilitasi pasca stroke adalah perawatan lebih efektif dan 

efisien daripada perawatan yang dilakukan di bangsal rumah 

sakit. Pusat rehabilitasi dipercaya sebagai instansi 

perawatan terbaik bagi pasien pasca stroke. Pada tahun 

1990 diadakan penelitian yang hasilnya menjelaskan bahwa 

unit pasca stroke dapat memberikan peningkatan angka 

harapan hidup serta status fungsional pasien.  
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Melihat belum adanya Pusat Rehabilitasi Pasca 

Stroke di Kota Surakarta dimana kota ini merupakan kota 

dengan tingkat kesibukan cukup tinggi yang tidak jarang 

penduduknya sering lalai dalam memperhatikan kesehatan 

mereka sehingga terkadang penyakit stroke menghantui 

penduduknya. Belum adanya fasilitas bagi kesembuhan 

pasien pasca stroke menjadi pertimbangan untuk merancang 

Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke di Kota Surakarta. 

 

C. Kebutuhan (Need) 

Perlu adanya wadah sebagai fasilitas kesehatan 

bagi penderita pasca stroke tidak hanya di Kota Surakarta 

namun juga kota-kota yang ada di Jawa Tengah dimana 

fasilitas yang ada didalamnya dapat mendukung kebutuhan 

dan aktivitas pengguna khususnya pasien pasca stroke 

D. Keterkaitan (Relevancy) 

Memfokuskan penekanan bentuk pada penataan 

ruang luar dan ruang dalam. Baik penataan interior maupun 

eksterior dan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien 

dan pengunjung serta tidak mengganggu lingkungan yang 

ada disekitarnya. Dengan demikian keberadaan pusat 

rehabilitasi pasca stroke ini dapat bertahan dan berkembang 

sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat umum. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan suatu wadah 

yang didalamnya dapat dijadikan sebagai tempat rehabilitasi 

sekaligus bagi penderita pasca stroke sebagai respon dari 

kebutuhan masyarakat Surakarta khususnya penderita pasca 

stroke yang selama ini belum tertangani secara spesifik dalam 

penyembuhan akibat pasca stroke yang dialami. Serta menciptakan 

ruang dalam dan ruang luar yang mampu mewujudkan suasana 

tenang dan nyaman bagi pasien,proses penyembuhan dengan 

pendekatan healing environtment 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

Sasaran dari proyek ini adalah pasien pasca stroke yang ada 

di Kota Surakarta dan sekitarnya serta terwujudnya suatu fasilitas 

kesehatan yang memiliki fasilitas yang legkap dan menunjang 

aktivitas pasien pasca stroke yang ada  

1.3 Lingkup Pembahasan 

1.3.1 Ruang Lingkup Substansial 

Pusat rehabilitasi pasca stroke ini merupakan 

perancangan baru di Kota Surakarta mengingat belum adanya 

fasilitas kesehatan yang sejenis di kota Surakarta. Perencanaan 

perancangan direncanakan merespon masalah dan kebutuhan 
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pengguna. Pusat rehabilitasi pasca stroke ini merupakan 

kompleks bangunan dengan fasilitas utama sebagai tempat 

rehabilitasi bagi pasien pasca stroke. Beberapa fasilitas 

pendukung juga akan ditambahkan pada bangunan ini 

diantaranya adalah apotek/farmasi,laundry,unit gizi,musholla. 

Selain itu selain fasilitas pendukung disediakan juga fasilitas 

pelayanan berupa kafetaria,toko roti dan mini market . fasilitas 

pelayanan ini juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan 

bagi pusat rehabilitasi pasca stroke di Surakarta ini .  

1.3.2 Ruang Lingkup Spasial 

Fungsi utama dari Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke di Kota 

Surakarta ini merupakan sebuah fasilitas kesehatan dengan 

fungsi mendekati Rumah Sakit Tipe C yang mampu menampung 

100 pasien dengan jumlah tempat tidur 25 dengan menggunakan 

standar rumah sakit tipe C.  

Proyek ini diproyeksikan sebagai Pusat Rehabilitasi Pasca 

Stroke untuk saat ini hingga kurang lebih 5 tahun 

kedepan,sehingga pada perencanaanya fasilitas kesehatan ini 

tidak hanya memperhatikan kebutuhan pusat rehabilitasi & pasca 

stroke saat ini saja  namun juga memperhatikan perkembangan 

yang akan terjadi 5 tahun kedepan,agar nantinya bangunan ini 

dapat memenuhi kebutuhan pasien penderita pasca stroke 

dalam 5 tahun kedepan. Ada beberapa hal yang menjadi lingkup 
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pembahasan dalam proyek ini,lingkup pembahasan dapat 

dijelaskan diantaranya sebagai berikut :  

 Deskripsi proyek meliputi 2 hal yaitu gambaran umum 

proyek dan gambaran khusus proyek Pusat Rehabilitasi & 

Pasca Stroke di Kota Surakarta serta studi komprasi 

dengan proyek sejenis yang  relevan . Sehingga nantinya 

dapat dijadikan perbandingan dan acuan dalam 

pelaksanaan proyek ini. 

 Analisa pendekatan program arsitektural yang meliputi 

studi pelaku,studi aktifitas,studi  fasilitas,studi kebutuhan 

ruang ,analisa pendekatan arsitektur,sistem bangunan 

dan konteks lingkungan. Program arsitektural meliputi 

konsep program,tujuan perancangan serta faktr 

persyaratan dan penentu perancagan. 

 Kajian Teori yang meliputi tema desain dan permasalahan 

dominan serta penerapan kajian teori dalam proyek Pusat 

Rehabilitasi Pasca Stroke ini. 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam proyek 

ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

dengan cara mengumpulkan data – data primer serta data – 

data sekunder yang berhubungan dengan proyek yang 
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dikerjakan. Berikut merupakan jenis data primer dan sekunder 

yang dimaksud :  

 Data Primer : data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari pengamatan lapangan atau 

dengan melakukan wawancara. Langkah dalam 

mendapatkan data primer dalam proyek ini adalah dengan 

cara : 

 Tiinjauan langsung berupa survey ke lokasi yang 

akan digunakan untuk mengetahui kondisi dan 

keadaan yang sebenarnya. 

 Mengamati fasilitas-fasilitas yang ada serta 

sarana dan prasarana yang ada pada lokasi 

untuk kemudian dipertimbangkan bisa menjadi 

pendukung atau penghambat perencanaan. 

 Mengamati permasalahan apa saja yang ada di 

lokasi dan mungkin masalah yang akan 

ditimbulkan oleh adanya pembangunan proyek 

ini.  

 Dokumentasi mengenai keadaan lokasi dan 

lingkungan sekitar  

 Studi preseden dengan mengunjungi proyek 

sejenis atau proyek yang hampir sama dan 
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dianggap relevan dengan proyek yang akan 

dikerjakan. 

 Wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki 

keterkaitan dengan perencanaan pembangunan 

ini.
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 Data Sekunder : Data sekunder merupakan data 

yang diperolehdari sumber kedua, data sekunder dapat berupa 

buku, jurnal, dokumern peraturan daerah, dll. Langkah dalam 

mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

 Mencari literatur mengenai bangunan fasilitas kesehatan 

dalam hal ini pusat rehabilitasi pasca stroke 

 Mencari literatur tentang standar-standar arsitektur, 

perilaku manusia, green architecture serta tentang struktur 

dan material bangunan yang sesuai dengan proyek yang 

akan dikerjakan.  

 Mencari data-data tengtang perauran daerah yang akan 

mempengaruhi proyek yang akan dikerjakan.  
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1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan dan analisa yang dilakukan dalam 

proyek ini adalah dengan cara deduktif yang diperoleh dengan 

cara mencari sumber data yang berasal dari literatur serta mencari 

data-data yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan berupa pusat 

rehabilitasi pasca stroke seperti,syarat – syarat fasilitas 

kesehatan,kebutuhan ruang dan standart ruang yang ada 

didalamnya,regulasi pada area tapak serta peraturan-peraturan 

tentang bangunan rehabilitasi. Setelah semua data – data yang 

diperlukan terkumpul maka akan dilakukan analisis untuk 

menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Metode yang kedua yaitu dengan cara induktif  yaitu dieroleh 

dengan cara studi kasus berupa studi komparasi atau studi 

banding proyek sejenis yang relevan yang nantinya akan 

digunakan sebagai data primer dengan memperhatikan standard 

kelayakan proyek terkait. Pada proses ini akan dilakukan studi 

terhadap obyek yang diamati yang nantinya data dari hasil 

pengamatan akan dibandingkan antara bangunan yang satu 

dengan yang lainya sehingga akhirnya mendapatkan data atau 

informasi utama namun disesuaikan dengan konsep dan 

pendekatan tertentu sesuai dengan proyek pusat rehabilitasi pasca 

stroke ini. Sebagai fasilitas kesehatan,bangunan ini harus 
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mempertimbangkan standart – standart kelayakan tentang 

bangunan pusat rehabilitasi pasca stroke.  

Setelah data – data yang diinginkan terkumpul , data  yang 

terkumpul akan diproses menjadi data akhir yang nantinya akan 

digunakan dalam perancangan pusat rehabilitasi pasca stroke. 

Sehingga data akhir yang dihasilkan dapat dipertanggung 

jawabkan keakuratanya. 

 

1.4.3 Metode Pemrograman 

Metoda pemrograman dilakukan dengan cara menganalisa 

dan mensintesa data – data dari hasil studi,yaitu : studi pelaku dan 

aktivitas,studi besaran ruang,analisis lokasi,tapak,program 

ruang,hingga sistem bangunan yang meliputi sistem struktur dan 

sistem utilitas. Analisis yang dilakukan yaitu berupa analisis  data – 

data yang diperoleh dari hasil survey serta wawancara yang telah 

dilakukan dan studi literatur untuk memperkuat hasil 

pemrograman. Analisa diperoleh dari beberapa data diantaranya 

diperoleh dari tinjauan lokasi kebutuhan ruang dan persyaratan 

ruang serta pedoman dalam fasilitas rehabilitasi pasca stroke. 

Metode pemrograman tersebut kemudian nantinya akan ditarik 

kesimpulan. Penjelasanya sebagai berikut :  
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A. Tahap Analisis 

Dari semua data yang telah diperoleh langkah 

selanjutnya adalah penyusunan data yang kemudian 

dianalisis kembali guna menemukan permasalahan – 

permasalahan dominan,penekanan desain,fokus 

kajian,persyaratan desain dan kelayakan tapak untuk 

selanjutnya dijadikan bahan dalam pemrograman dan proses 

desain Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke. Pada tahap ini data 

– data yang dianalisis diantaanya adalah data data primer 

dan data sekunder,studi ruang,studi aktivitas dan studi tapak 

atau lokasi.  

B. Tahap Sintesis 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data – data 

yang telah diperoleh untuk selanjutnya disimpulkan. 

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini kemudian 

digunakan sebagai bahan acuan Landasan Teori dan 

Program serta tahap desain selanjutnya. 

Data – data yang sudah dianalisa dapat dijadikan 

sebagai acuan data utama untuk memecahkan permasalahan 

desain terkait dengan emrograman proyek ini. 
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1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Metode yang dilakukan dalam tahap perancangan arsitektur 
meliputi : 

 
 

A. Konsep 

Berupa penguraian konsep skematik dalam perancangan 

arsitetur yang berbentuk deskripsi berupa gagasan dan tema 

desain. Tema desain penting dilakukan untuk memberikan 

batasan – batasan pada proyek yang akan dilaksanakan. 

Penentuan tema juga memiliki manfaat sebagai pendekatan 

bangunan untuk memberikan makna pada bangunan yang 

kan dibuat. 

B. Rancangan Skematik 

Rancangan skematik dapat dilakukan melalui studi 

preseden bangunan – bangunan yang relevan dan dianggap 

sejenis dengan proyek terkait. Membuat sketsa 

situasi,siteplan,denah,tampak,potongan. Merupakan tahapan 

pengembangan yang menghubungkan antara programing 

yang ada dengan tema desain untuk kemudian menghasilkan 

gagasan konsep pra rancangan berupa konsep spatial / 

keruangan meliputi zoning makro / mikro , vertikal / horisontal 

dan konsep formal / tata bentuk meliputi konfigurasi masa, 

aspek visual,citra bangunan. Rancangan skematik belum 
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bisa diwujudkan menjadi sebuah bangunan karena 

bentuknya yang masih abstrak sehingga membutuhkan 

penyempurnaan pada pengembangan desain.  

C. Pengmbangan Perancangan 

Merupakan tahap penyempurnaan dari tahap rancangan 

skematik,pada tahap ini sudah ditentukan dimensi – dimensi 

yang sudah terukur sehingga menjadi gambar kerja yang 

jelas yang nantinya dapat dilaksanakan menjadi acuan dalam 

penerjaan proyek. Dalam tahap pengembangan perencanaan 

menghasilkan gambar denah,tampak,potongan dan detail 

untuk mempermudah proses pelaksanaan. Pengembangan 

perancangan pengerjaanya menggunakan bantuan software 

autocad.  

 

D. Pembuatan Detail 

Tahap lanjutan dari tahap pengembangan adalah tahap 

desain dimana pada tahap ini fungsinya adalah pembuatan 

detail guna memperjelas gambar kerja. Detail dapat digambar 

dengan bantuan cad maupun sketchup. 

E. Presentasi Produk Perancangan 

Merupakan tahapan terakhir untuk memaparkan dan 

mengkomunikasikan hasil desain yang teah dibuat untuk 
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dapat dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan atas 

proyek ini untuk selanjutnya akan didapatkan saran dan kritik 

guna penyempurnaan desain. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB  I : Pendahuluan 

Pada bab pertama ini bersifat sebagai pengantar atau 

pengenalan permasalahan yang akan dibahas pada keseluruhan 

laporan. Sub bab yang dibahas pada bab ini diantaranya adalah 

latar belakang proyek , sasaran dan tujuan ,lingkup 

pembaghasan,metode pembahasan dan sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Pada bab ini membahas tentang uraian dan tinjauan umum 

proyek ataupun deskripsi umum,dalam hal ini tinjauan umum 

berfungsi sebagai penghantar umum yang menghantarkan pada 

permasalahan utama serta gambaran umum dari pusat rehabilitasi 

pasca stroke. Menjelaskan tentang beberapa hal diantaranya 

adalah latar belakang,perkembangan hingga trend fasilitas 

kesehatan berupa pusat rehabilitasi pasca stroke dengan alat dan 

fasilitas yang lengkap. Selain itu juga menjelaskan tentang tinjauan 

khusus dengan terminologi yang berisi pengertian dari pusat 
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rehabilitasi pasca stroke,karakteristik dan klasifikasi dan 

persyaratan serta kriteria dari bangunan pusat rehabilitasi pasca 

stroke itu sendiri. Serta akan dibahas juga tentang deskripsi 

konteks kota,urgensi,relevansi,studi banding dengan proyek yang 

sejenis,dan permasalahan desain serta kesimpulan,batasan dan 

anggapan.  

1.5.3 BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini akan dibahas mengenai uraian baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif mengenai analisis pendekatn program 

arsitektur. Sub bab yang dibahas dalam bab ini diantaranya adalah 

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan kuantitatif 

analisis pendekatan program arsitektur. Subbab yang dibahas 

dalam Bab ini adalah analisis pendekatan arsitektur yang 

didalamnya berupa studi aktifitas,studi ruang khusus,studi 

fasilitas,studi citra arsitektural,studi luas bangunan dan lahan. 

Subbab lain yang dibahas adalah   studi sistem utilitas,studi sistem 

struktur dan enclosure,studi pemanfaatan teknologi,sirkulasi,tata 

ruang luar dan tata ruang dalam,pola ruang,kenyamanan fisik 

banguna. Subbab terakhir yang dibahas yaitu mengenai analisis 

pendekatan konteks lingkugan.  
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1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Bab ini berisi tentang kajian teori dan pendekatan desain 

yang sesuai dengan judul proyek yaitu pusat rehabilitasi pasca 

stroke di Kota Surakarta dengan penataan pada ruang dalam dan 

ruang luar. Subbab yang dibahas dalam bab ini diantaranya 

adalah konsep program,tujuan perancangan ,faktor penentu 

perancangan ,faktor penentu perancangan ,faktor persyaratan 

perancangan dan program arsitektur.  

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini membahas tentang uraian kajian 

teori,penekanan desain dan kajian teori permasalahn yang 

dominan. Terdapat beberapa subbab yaitu diantaranya adalah 

interpretasi dan elaborasi dari teori penekanan desain , teori 

permasalahan dominan , studi preseden , dan kemungkina 

implementasi teori kedalam kasus pada proyek yang sedang 

dibahas.  

1.5.6 Daftar Pustaka 

Bab ini berisi tentang sumber – sumber data yang digunaan 

dalamm pengerjaan LTP sebagai referensi baik berupa literatur 

secara kepustakaan maupun secara elektronik.  



 
 

10 
 

1.5.7 Lampiran 

Merupakan penyerta yang berfungsi sebagai penjelas LTP 

Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke di Kota Surakarta 


