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Semua yang terlampir berdasar Kementrian Kesehatan RI dalam Pedoman 

Teknis Rumah Sakit Tipe B. 

Kebutuhan ruang minimal untuk rumah sakit umum 

No  Daerah Luas (m2) per 
tempat tidur 

1 Administrasi 3 

2 Unit Gawat Darurat 1,5 

3 Poliklinik 1,5 

4 Pendaftaran 0,2 

5 Laboratorium 2,5 

6 Kebidanan dan Kandungan 1,5 

7 Diagnostik & Radiologi 3 

8 Dapur Makanan 2 

9 Fasilitas Petugas 0,5 

10 Ruang pertemuan 0,5 

11 Terapi Wicaran & 
Pendengaran 

0,1 

12 Gudang 2,5 

13 Laundri 1 

14 Rekam Medis 0,5 

15 Fasilitas Staf  Medik 0,2 

16 Teknik & Pemeliharaan 5 

17 Farmasi 0,6 

18 Ruang Publik 1,5 

19 Ruang Bedah 2 

20 Unit Rawat Inap 25 

 

Denah Layout Ruang Operasi Minor 
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Pintu 

Persyaratan umum 

 Pintu ke luar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 120 cm atau 

dapat dilalui brankar pasien, dan pintu-pintu yang tidak menjadi akses 

pasien tirah baring memiliki lebar bukaan minimal 90 cm.  

 Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp 

atau perbedaan ketinggian lantai.  

 

Pintu Darurat  

 Setiap bangunan RS yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus dilengkapi 

dengan pintu darurat. 

 Lebar pintu darurat minimal 100 cm membuka kearah ruang tangga 

penyelamatan (darurat) kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar 

(halaman).  

 Jarak antar pintu darurat dalam satu blok bangunan gedung maksimal 25 

m dari segala arah.  

 Pintu khusus untuk kamar mandi di rawat inap dan pintu toilet untuk 

aksesibel, harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 85 cm 

Persyaratan Khusus 

 Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman untuk semua bagian 

bangunan merupakan faktor yang penting. Ini khususnya untuk RS yang 

tidak menggunakan AC.  

 RS minimal mempunyai 3 akses/pintu masuk/gerbang masuk, terdiri dari 

pintu masuk utama, pintu masuk ke Unit Gawat Darurat dan Pintu Masuk 

ke area layanan Servis.  

 Pintu masuk untuk service sebaiknya berdekatan dengan dapur dan 

daerah penyimpanan persediaan (gudang) yang menerima barang-

barang dalam bentuk curah, dan bila mungkin berdekatan dengan lif 

service. Bordes dan timbangan tersedia di daerah itu. Sampah padat dan 

sampah lainnya dibuang dari tempat ini, juga benda-benda yang tidak 

terpakai. Akses ke kamar mayat sebaiknya diproteksi terhadap 

pandangan pasien dan pengunjung untuk alasan psikologis.    

 Lebar koridor 2,40 m dengan tinggi langit-kangit minimal 2,40 m. Koridor 

sebaiknya lurus. Apabila ramp digunakan, kemiringannya sebaiknya tidak 

melebihi 1 : 10 ( membuat sudut maksimal 70)   

 Alur pasien rawat jalan yang ingin ke laboratorium, radiologi, farmasi, 

terapi khusus dan ke pelayanan medis lain, tidak melalui daerah pasien 

rawat inap.  

 Alur pasien rawat inap jika ingin ke laboratorium, radiologi dan bagian 

lain, harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. 

 



111 
 

Dinding 

 Dinding harus dilengkapi pegangan tangan (handrail) yang menerus 

dengan ketinggian berkisar 80 ~ 100 cm dari permukaan lantai. 

Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 

kg yang berpegangan dengan satu tangan pada pegangan tangan yang 

ada.   Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, 

mudah dibersihkan  dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-

porosif (tidak mengandung pori-pori). 

 pada ruang yang menggunakan peralatan yang menggunakan 

gelombang elektromagnit (EM), seperti Short Wave Diathermy atau Micro 

Wave Diathermy, penggunaan penutup dinding yang mengandung unsur 

metal atau baja sedapat mungkin dihindarkan. 

Ramp 

 Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 70, 

perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ramp 

(curb ramps/landing).  

 Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 70) tidak boleh 

lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah 

dapat lebih panjang.  

 Lebar minimum dari ramp adalah 120 cm dengan tepi pengaman.   

 Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus 

bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk 

memutar kursi roda dan stretcher, dengan ukuran minimum 160 cm.  

 Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur 

sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.  

 Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk 

menghalangi roda dari kursi roda atau stretcher agar tidak terperosok 

atau ke luar dari jalur ramp.   Apabila berbatasan langsung dengan lalu 

lintas jalan umum atau persimpangan, harus dibuat sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu jalan umum.  

 Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga 

membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan 

pada bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah 

sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.  

 Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang 

dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. 
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Tangga 

 Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam 

Tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.  

 Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 600. (3) Lebar tangga 

minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk 

mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya kebakaran atau ancaman 

bom  

 Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail).  

 Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm ~ 80 

cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan 

bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, 

dinding atau tiang.  

 Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-

ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.   

 Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga 

tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya. 
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Lift 

 

 Ukuran lift rumah sakit minimal 1,50 m x 2,30 m dan lebar pintunya tidak 

kurang dari 1,20 m untuk memungkinkan lewatnya tempat tidur dan 

stretcher bersama-sama dengan pengantarnya.   

 Lif penumpang dan lift service  dipisah bila dimungkinkan. 
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