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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi pada bidang pendidikan di Kota Semarang mengalami 

peningkatan. Di Kota Semarang sendiri terdapat 6 Perguruan Tinggi 

Negeri dan 19 Universitas Swasta, termasuk Universitas Katolik ( Unika ) 

Soegijapranta. Pihak Unika Soegijapranoto berupaya untuk menambah 

program studi dan fakultas baru untuk pengembangan Salah satunya 

adalah pembangunan gedung Fakultas Kedokteran. Karena salah satu 

persyaratan Pendidikan Kedokteran adalah tersedianya Rumah Sakit 

(RS) Pendidikan Utama dalam jaringan lahan praktek yang kelayakannya 

dinilai oleh pakar pendidikan kedokteran sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam Panduan Pendidikan Kedokteran (Dirjen Dikti,2002) 

dalam (Aindya, 2011). 

Menurut Depkes kriteria untuk rumah sakit terdapat dua tipe 

rumah sakit sebagai fungsi pendidikan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan 

Utama dan RS Pendidikan Jejaring / Afiliasi. Untuk persyaratan Rumah 

Sakit Pendidikan Utama dibutuhkan minimal sudah terakreditasi pada 12 

bidang pelayanan, sedangkan untuk Rumah Sakit Pendidikan Jejaring / 

Afiliasi persyaratan sudah terakreditasi minimal 5 standar pelayanan. 

Persyaratan untuk Rumah Sakit Pendidikan yang berat pada 

akhirnya memaksa untuk rumah sakit – rumah sakit yang belum 

memenuhi kriteria sebagai tempat pendidikan menampung para 

mahasiswa kedokteran.  Menurut Depkes, di seluruh Indonesia terdapat 

kurang lebih 100 rumah sakit yang digunakan sebagai fasilitas 
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pendidikan. Tetapi tidak semua rumah sakit tersebut memenuhi 

persyaratan dan kriteria sebagai RS Pendidikan, hanya 31 rumah sakit 

yang sudah terakreditasi dan memenuhi pesyaratan. 

Saat ini pada wilayah Kota Semarang terdapat 2 rumah sakit tipe 

A, 3 rumah sakit tipe B, 11 rumah sakit tipe C dan 2 rumah sakit tipe D, 

baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kota 

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah hal tersebut 

menyebabkan pelayanan sarana kesehatan yang ada di Semarang tidak 

hanya melayani untuk penduduk Kota Semarang namun juga melayani 

untuk sekitarnya. Terdapat 2 rumah sakit utama milik masing – masing 

universitas yang menampung para calon dokter, meskipun sudah memiliki 

rumah sakit utamanya nampaknya daya tamping masih belum memadai, 

sehingga mereka memerlukan kerja sama dengan rumah sakit lainnya. 

Dalam buku Arsitektur Rumah Sakit (2015), menyatakan tuntutan 

terhadap kinerja dan layanan kesehatan rumah sakit saat ini semakin 

tinggi. Di era sekarang kita tahu bahwa awal kehidupan dimulai dari 

rumah sakit begitu pula akhir juga dilalui di rumah sakit. Semakin kesini 

perkembangan layanan rumah sakit berorientasi pada konsumennya, 

rumah sakit tidak lagi diperuntukan bagi pasien yang sakit.  

Berdasar pemaparan tersebut dirasa istilah “rumah sakit” mungkin 

kurang tepat, karena dari istilah tersebut saja sudah terkesan “sakit”. Hal 

tersebut perlu diubah dengan mengarahkan pada sudut pandang baru 

yang seharusnya dapat memberi kesan “sehat”, penuh harapan, 

optimisme. Karena berdasar penelitian yang sudah umum bahwa sugesti 

diri dan optimisme akan meningkatkan angka kesembuhan secara 

menonjol. 
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Tipikal rumah sakit yang sering dijumpai dimana rumah sakit 

berkesan mengekang, lorong sirkulasi panjang suram, silau dan sedikit 

cahaya alami, pencahayaan yang buruk. Aspek ‘Healing Environment’ 

dalam desain rumah sakit juga penting. Pengertian ‘Healing Environment’ 

adalah sebuah sistem dan tempat yang terdiri dari orang – orang, 

perilaku, perawatan dan parameter psikologis serta fisik mereka (Wayne 

B. Jonas, 2007 dalam Phyllis J. Water, 2008).  

Pemilihan lokasi nantinya berada pada kawasan BSB, selain 

karena pembangunan kampus baru fakultas kedokteran Unika juga untuk 

memenuhi kebutuhan layanan bidang kesehatan pada daerah Semarang 

bagian barat.  

Menurut  Hendi dalam artikel di tribunjateng (2018) memaparkan, 

fasilitas kesehatan di Semarang Barat kurang dan tidak boleh hanya 

mengandalkan puskesmas dan diharapkan ada rumah sakit baru di 

daerah tersebut. Sebenarnya RSUD Wongsonegoro sendiri sudah 

menjadi RS rujukan yang sudah mumpuni dengan fasilitas yang bagus. 

Tetapi jika hanya mengandalkan RSUD Wongsonegoro, maka dipastikan 

kebutuhan kamar inap tidak mencukupi, terutama jumlah kamar kelas 3. 

Berdasarkan data masih banyak rumah sakit swasta yang ternyata juga 

belum mematuhi aturan 20 persen penyediaan kamarnya untuk layanan 

kelas 3. Pembangunan rumah sakit di Mijen diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan warga dari daerah barat dan selatan. 

Maka dari itu  pendirian Rumah Sakit Pendidikan Unika 

Soegijaprenata dimaksudkan untuk menampung para calon dokternya 

sendiri serta sebagai sarana pelayanan bidang kesehatan pada 

masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan fasilitas pelayanan 
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kesehatan yang berorientasi pada konsumennya dengan memperhatikan 

aspek healing environment. 

1.2 Pertanyaan Masalah Desain 

1. Bagaimana mengatur pola tata ruang dan penyediaan fasilitas yang 

sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan pendidikan Unika 

Soegijapranata? 

2. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat mengenai rumah sakit 

dengan mempertimbangkan aspek healing environment? 

1.3   Tujuan 

1. Penyediaan wadah untuk para calon dokter dan mahasiswa kedokteran 

sebagai bagian dari penunjang kegiatan pendidikan 

2. Menciptakan konsep baru melalui elemen – elemen dalam healing 

environmet yang jarang ditemukan di rumah sakit pada umunya 

1.4   Manfaat 

1. Dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat daerah Semarang Barat dan Semarang Selatan. 

2. Menigkatkan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas pelayanan 

kesehatan pada daerah tersebut 

3. Dengan adanya konsep baru yaitu healing environment maka dapat 

merubah paradigma masyarakat mengenai rumah sakit 
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1.5   Sistematika Pembahasan 

Bab I. Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang permasalahan yang muncul dari urgensi untuk 

pembangunan rumah sakit pendidikan Unika Soegijapranata, paradigma 

masyarakat mengenai rumah sakit hingga aspek healing environment. 

Bab II. Gambaran Umum Proyek 

Berisi tentang gambaran umum proyek bangunan rumah sakit serta 

gambaran umum rumah sakit sebagai sarana pendidikan. Selain itu juga 

mendeksripsikan gambaran umum dari kondisi kawasan tapak yang berada 

di Kecamatan Mijen. 

Bab III. Pemrograman Arsitektur 

Mengenai analisa kebutuhan ruang, dimensi ruang, organisasi ruang pada 

rumah sakit dan analia tapak. 

Bab IV. Landasan Teori 

Memaparkan teori yang dipakai sebagai landasan perancangan berdasar 

pertanyaan masalah yang sudah ada. 

Bab V. Pendekatan dan Landasan Perancangan 

Berisi kesimpulan dan hasil dari penerapan desain berlandaskan teori yang 

sudah dijabarkan. 

 

 

 

 


