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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Tingkat kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek yang menjadi 

 tolak ukur keberhasilan program pembangunan Nasional suatu Negara. 

 Secara teoritis kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan harus 

 berbanding lurus dengan tingkat kesehatan penduduk di negara tersebut, 

 jika kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan rendah, maka 

 tingkat kesehatan masyarakatpun rendah, begitupun sebaliknya. 

   Kesehatan merupakan salah satu hak masyarakat dan setiap warga 

 memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya pula jumlah 

 orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pambangunan bidang 

 kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

 kemampuan hidup sehat. Di tambah juga dengan fasilitas tambahan seperti 

 fasilitas penanganan virus serta mewujudkan kesehatan yang optimal sebagai 

 salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembuka UUD 

 1945. Untuk menampung kegiatan ini tentu dibutuhkan tenaga professional dan 

 sarana untuk mewadahinya. 

   Untuk menciptakan koordinasi yang baik bagi pengguna aktifitas dan 

 peralatan sebagai pendukung diperlukan sebuah wadah kegiatan manusia yang 

 mampu mewadai kegiatan tersebut secara maksimal. Dan untuk menambah 

 nilai lebih dari kegiatan pelayanan kesehatan diperlukan lingkunagn yang sehat 

 yang tanggap terhadap iklim dan kondisi setempat. Lingkungan mikro tang 
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 terbentuk diharapkan mampu memiliki tingkat kualitas udara yang baik dan 

 memanilisir energi dengan memaksimalkan pencahayaan buatan serta 

 konservasi energi. 

   Alasan pendirian Rumah Sakit Umum Tipe B ini adalah 

 pengembangan rumah sakit tipe D di Sofifi. Keberadaan Rumah Sakit Umum 

 Tipe B ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam rangka 

 meningkatkan pengembangan kualitas tenaga kesehatan / dokter bermutu 

 sekaligus pelayanan medik. Hal ini mengingat misi Rumah Sakit Umum Tipe B 

 disamping memberikan pelayanan kesehatan, juga berfungsi sebagi tempat 

 untuk memberikan pelayanan kesehatan, memerlukan perwujudan ruang dan 

 lingkungan sehat yang mendukung proses penyembuhan bagi pasien. Proses 

 pelayanan pasien memerlukan kelengkapan yang pertama yaitu peralatan lunak 

 dan keras, peralatan lunak yaitu seperti alat-alat pengobatan dan fasilitas-

 fasilitas yang digunakan untuk memeriksa dan mengobati pasien sedangkan 

 peralatan keras yang dimaksudkan disini adalah tempat untuk mewadahi 

 peralatan dan aktifitas tersebut seperti bangunan. Yang kedua yaitu sumber 

 daya manusia yang berperan besar dalam menangani pasien, seperti tenaga 

 medis dan non medis. 

   Di Indonesia upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

 masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat penting walaupun pemerintah 

 telah memberikan subsidi yang cukup besar untuk bidang ini, tetapi tidak bisa 

 dipungkiri tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia masih sangat jauh dari 

 standar. 

   Sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar 

 sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk semakin 

 meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan sekaligus pemeratan pelayanan 

 tersebut ke daerah-daerah sehinggah dapat dinikmati oleh kalangan luas. 
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   Salah satu prasarana yang paling diperlukan adalah adanya rumah 

 sakit. Pembangunan sebuah rumah sakit sebagai fasilitas umum dewasa ini 

 tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta. 

 Cukup banyak pihak swasta yang berminat membangunan rumah sakit karena 

 melihatnya sebagai suatu lahan usaha yang menjanjikan.  

   Pada Kota Sofifi pembangunan dan pengembangan di sektor kesehatan 

 sejak beberapa tahun terakhir mendapat perhatian lebih dari Pemerintah tanpa 

 mengabaikan sektor lainnya. Salah satu keberhasilan dalam mendukung sektor 

 kesehatan yaitu dengan mendirikan dan mengembangkan rumah sakit. 

   Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

 Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

 masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

 perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan 

 kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus tetap mampu  meningkatan 

 pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud 

 derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

   Untuk mendukung implementasi Undang-Undang tersebut maka 

 Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) 

 memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas kesehatan diwilayahnya 

 salah satunya pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Maluku 

 Utara. 

   Rumah Sakit Umum Tipe B ini diberi nama Sofifi General Hospital 

 Ikhani.  General Hospital Ikhani ini akan dirancang dengan menggunakan 

 konsep  dynamic architecture (arsitektur dinamis). Dimana konsep ini diambil 

 dari kegiatan atau karakteristik dari pengobata dan semangat sembuh dari 

 pasien yang identik dengan istilah dynamic (kekuatan, semangat untuk sehat 



4 
 

 sehinggah bisa bergerak bebas) agar nantinya hasil rancangan General 

 Hospital Ikhani ini memiliki ciri khas yang berbeda nantinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah dari perencanaan dan perancangan rumah sakit 

 umum type B  dengan konsep dynamic architecture adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana menerapkan konsep dynamic architecture pada General 

Hospital Ikhany ini,  dengan mempertimbangkan sistem penghawaan, 

pengcahayaan, dan sirkulasi? 

2. Bagaimana merancang General Hospital Ikhany yang mampu mewadahi 

berbagai kegiatan untuk fasilitas pelayanan medik dan perawatan, 

penunjang dan operasional serta administrasi dan Manajemen dengan 

menerapkan konsep dynamic architecture? 

3. Jenis struktur dan material apakah yang digunakan pada general hospital 

ikhany dengan pendekatan dynamic architecture? 

1.3 Tujuan Perancangan 

1. Menerapkan konsep dynamic architecture pada general hospital ikhani, 

dengan mempertimbangkan sistem penghawaan, pengcahayaan dan 

sirkulasi. 

2. Menyusun konsep perancangan General Hospital Ikhani sebagai wadah 

fasilitas pelayanan medik dan perawatan, penunjang dan operasional serta 

administrasi dan Manajemen yang menekankan pada dynamic architecture 

pada bangunan sehinggah mampu mengembangkan kualitas pelayanan 

kesehatan. 

3. Menentukan penggunaan struktur dan material bangunan pada General 

Hospital Ikhani dengan pendekatan dynamic architecture. 
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1.4 Manfaat Perancangan 

1. Pemerintah : 

a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah mengenai beberapa 

kegiatan perencanaan, perancangan dan pengembangan General 

Hospital Ikhani 

b. Dapat menyediakan fasilitas General Hospital Ikhani dengan 

perlengkapan kebuthuan pasien dimana setiap pengobatan yang 

dilakukan dapat menjadi suatu pengalaman yang penting bagi yang 

melakukan atau yang menikmatinya. 

c. Sebagai gambaran mengenai fasilitas kawasan/bangunan bisnis di Kota 

Ternate. 

2. Masyarakat : 

a. Terwujudnya perkembangan General Hospital  Ikhani yang didukung 

oleh masyarakat. 

b. Menyediakan ruang-ruang yang lengkap dan fasilitas yang mendukung 

dan juga menjadikan rumah sakit sebagai pendukung fasilitas di sektor 

sarana dan pra sarana kesehatan. 

c. Tersusunnya tata cara pengelolaan General Hospital Ikhani yang 

didasarkan kepada manajemen pengelolaan dan perawatan yang tepat. 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Perancangan 

1.5.1 Ruang Lingkup 

  General Hospital Ikhany Building dalam perancangan ini adalah 

 pengembangan rumah sakit yang dimaksud adalah Fasilitas pelayanan medik 

 dan perawatan seperti: instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi 

 rawat inap, instalasi perawatan intensif, instalasi bedah, instalasi kebidanan dan 

 penyakit kandungan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, instalasi 

 radioterapi, instalasi kedokteran nuklir. Fasilitas penunjang dan operasional 
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 seperti : penunjang medik di antaranya : ruang farmasi, ruang radiodiagnostik, 

 laboratorium, bank darah, ruang diagnostik terpadu, pemulasaran jenazah dan 

 forensik. Sedangkan untuk penunjang non-medik diantaranya: ruang sterilisasi 

 pusat, dapur utama dan klinik gizi, laundry, ruang sanitasi, ruang pemeliharaan 

 sarana. Serta fasilitas administrasi dan manajemen, dan berbagai macam jenis 

 kegiatan, fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan nantinya untuk 

 mengembangkan fungsi bangunan tersebut sebagai bangunan yang produktif.  

1.5.2 Batasan Perancangan 

  Lingkup pembahasan mengarah pada perencanaan fasilitas untuk 

 melayani kebutuhan akan General Hospital Ikhani yaitu ruang pelayanan 

 medik dan perawatan, penunnjangn dan operasional serta administrasi dan 

 manajemen serta sirkulasi pengunjung, pasien dan pengawai rumah sakit. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

   Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

perancangan, ruang lingkup perancangan dan batasan perancangan serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Teori 

Membuat gambaran umum dan teori dasar yang menyangkut General 

Hospital Ikhany. 

BAB III : Metode Perancangan 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai perancangan yang 

dilakukan secara sistematis dan logis yang meliputi lokasi dan waktu 
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perancangan, jenis data, dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data. 

BAB IV : Tinjauan Objek Perancangan  

   Berisi tentang dasar-dasar pemikiran serta uraian transformasi dari suatu 

pemahaman teoritis kearah analisis berisi tentang sketsa-sketsa ide atau 

transformasi bentuk. 

BAB V : Analisa dan Konsep Perancangan 

   Menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam menganalisiis data sehingga 

menghasilkan konsep desain yang sesuai dengan tujuan perancangan. 

BAB VI : Penutup 

   Berisi kesimpulan dan saran. 


