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Rumah sakit Ibu & Anak merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang 

berfungsi memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada ibu hamil baik pra 

ataupun pasca melahirkan dan anak usia 0-12 tahun Healing environment 

merupakan salah satu konsep desain yang mengutamakan faktor lingkungan karena 

lingkungan berperan penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan manusia 

selain faktor medis, genetik dan faktor lainnya. Penerapan konsep healing 

environment pada perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dari sisi 

arsitektur dapat menciptakan lingkungan binaan yang ideal dan mempengaruhi 

psikologi ruang yang membantu pasien ibu dan anak beradaptasi dengan proses 

pemulihan.  

Rumah sakit Ibu & Anak dengan pendekatan Healing Environment sebuah 

bangunan desain lingkungan terapi yang memadukan antara unsur alam, indra dan 

psikologis sehingga para pasien yang datang secara psikologi menjadi lebih rileks 

dan diharapkan dapat membantu proses penyembuhan (Healing Environment).  

Unsur alam dapat dirasakan melalui indra. Dengan indra dapat membantu melihat, 

mendengar dan merasakan keindahan alam yang didesain. Hal tersebut secara tidak 

langsung mempengaruhi psikologis pasien. Selain itu bentuk bangunan pada rumah 

sakit ibu & anak dirancang dengan proses pendekatan karakter ibu dan anak yakni 

lembut dan ceria, hal ini untuk menghilangkan kesan rumah sakit yang menakutkan 

dan monoton. Secara psikologis, pasien akan merasakan kenyamanan dan 

keamanan dalam diri mereka. Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan 
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mempengaruhi lingkungan terapi yang dirancang. Penerapan konsep healing 

environment pada Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan memadukan aspek alam, 

indra dan psikologis yang bertujuan untuk mendukung adaptasi terhadap 

lingkungan dan kondisi fisik pasien dalam proses pemulihan. Konsep tersebut 

diaplikasikan pada perancangan elemen luar bangunan (eksterior) dan dalam 

bangunan (interior) berupa sirkulasi yang komunikatif, pembuatan taman 

penyembuh, penataan massa bangunan, pencahayaan yang baik, pemanfaatan view 

dan pengkondisian suara.  

 

Kata Kunci: Rumah Sakit Ibu dan Anak, Healing Environment   
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ABSTRACT 

MOTHER AND CHILD HOSPITAL BUILDING DESIGN IN 

BANDAR LAMPUNG 

 

By 

 

MUKTIANA CITRA. W 

1515012023 

 

 

The Mother & Child Hospital is one of the health services that functions to 

provide medical care and treatment to pregnant women, both pre- and post-partum 

and children aged 0-12 years. and human recovery in addition to medical, genetic 

and other factors. The application of the healing environment concept to the design 

of the Mother and Child Hospital (RSIA) from an architectural perspective can 

create an ideal built environment and influence spatial psychology which helps 

mother and child patients adapt to the recovery process. 

Mother & Child Hospital with the Healing Environment approach, a 

therapeutic environment design building that combines natural, sensory and 

psychological elements so that patients who come psychologically become more 

relaxed and are expected to help the healing process (Healing Environment). 

Natural elements can be felt through the senses. With the senses can help see, hear 

and feel the natural beauty that is designed. This indirectly affects the patient's 

psychology. In addition, the shape of the building in the mother & child hospital is 

designed with a mother and child character approach process, namely soft and 

cheerful, this is to eliminate the impression of a scary and monotonous hospital. 

Psychologically, patients will feel comfort and security in themselves. These three 

aspects are interrelated and influence the designed therapeutic environment. The 

application of the concept of healing environment at the Mother and Child Hospital 
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by combining natural, sensory and psychological aspects which aims to support 

adaptation to the environment and the physical condition of patients in the recovery 

process. This concept is applied to the design of elements outside the building 

(exterior) and inside the building (interior) in the form of communicative 

circulation, making healing gardens, structuring the mass of the building, good 

lighting, utilizing views, sound conditioning, and playing colors on the building. 

 

Keywords: Mother and Child Hospital, Healing Environment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit Ibu dan Anak merupakan salah satu jenis rumah sakit khusus 

yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak dengan pendekatan 

pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan  penyakit 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan.1  

Menurut data Profil Dinas Kesehatan Lampung tahun 2019 jumlah 

seluruh ibu hamil sebesar 72.506 jiwa, sedangkan angka kematian ibu (AKI) di 

Provinsi Lampung sendiri Jumlah kasus kematian ibu mencapai 100 kasus tahun 

2019 pada tahun 2015 tercatat ada 115 kasus kematian ibu, yang sebenarnya 

terus menunjukkan tren penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya (tahun 

2014 tercatat 130 kasus kematian, tahun 2013 158 kasus kematian, tahun 2012 

178 kasus kematian).Target Nasional sendiri, angka kematian ibu tahun 2015 

sebesar 102 kematian per seratus ribu kelahiran. Sedangkan data yang diperoleh 

 
1 PerMenKes No. 340/Menkes/PER/III/2010 
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dari dinkes prov. Lampung, jumlah kunjungan ibu hamil K1 174.543 (98%) dan 

K4 164.302 (93,1 %) 

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi 

usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat 

dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu 

tahun yang dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup. Di Provinsi Lampung 

sendiri Jumlah kasus kematian bayi mencapai 450 kasusu pada tahun 2019 dan 

jumlah kasus kematiaan anak balita mencapai 465 kasus tahun 2019.  

Selama masa kehamilan, baik ibu maupun janin yang sedang berkembang 

dapat menghadapi berbagai risiko gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan 

tersebut dapat terjadi secara fisik maupun psikologis. Terlebih lagi pada 

kehamilan di usia yang sangat muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun), 

risiko gangguan kesehatan yang dapat terjadi antara lain:  kelahiran prematur, 

berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat 

meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Kehamilan remaja juga terkait 

dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman.2  

Wanita hamil rentan mengalami gangguan psikiatri seperti stress, depresi 

maupun gangguan mental lain yang lebih berat. Gangguan mental yang paling 

sering ditemukan pada ibu hamil dan setelah kehamilan adalah gangguan 

depresi.3 Menurut WHO, dalam skala global, sebanyak 10% ibu hamil dan 13% 

wanita yang baru saja melahirkan mengalami penyakit mental, terutama depresi. 
 

2 Infodatin Kementrian Kesehatan RI. Situasi kesehatan reproduksi remaja. 2015. Jakarta. Diakses  

  pada 8 November 2020 dari http://www.depkes.go.id/resources/  

  download/pusdatin/infodatin/infoda tin%20reproduksi%20remaja- ed.pdf 
3 Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL, dkk. Non-psychotic mental disorders in perinatal period.  

  Lancet 2014;384: 1775-88.  

http://www.depkes.go.id/resources/
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Khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, angka kejadian penyakit 

mental pada ibu hamil lebih tinggi dari negara maju. Akan tetapi, kesadaran 

masyarakat terhadap isu ini masih sangat rendah 4 . Terjadinya depresi pada masa 

kehamilan ditemukan berhubungan dengan kondisi yang tidak diharapkan seperti 

persalinan prematur, tindakan operasi sectio caesaria, serta berat badan lahir 

rendah5.  

Indonesia terdapat 5.256.483 ibu hamil, sedangkan yang mengalami 

kecemasan dalam menghadapi proses persalinan ada sebanyak 5.017.552 ibu 

hamil6. Penelitian yang dilakukan Lee Lam Marie, Chong, Chui dan Fong dalam 

jurnal Yuliasari (2016), menunjukkan lebih dari setengah atau 54% dan lebih 

dari sepertiga atau 37% dari perempuan memiliki kecemasan saat sedang hamil 

dan gejala depresi, kecemasan lebih umum terjadi saat kehamilan hingga 

menjelang persalinan. Lebih dari 20% wanita hamil melaporkan ketakutan dan 

6% menggambarkan rasa takut yang melumpuhkan. 13 % dari seluruh wanita 

yang tidak hamil melaporkan rasa takut akan persalinan sehingga cukup untuk 

menunda atau menghindari kehamilan (Yuliasari, 2016). 

Seorang ibu postpartum yang baru melahirkan yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dan mengalami gangguan-gangguan psikologis. Ada 3 jenis 

gangguan afek atau mood pada ibu yang baru melahirkan dari yang ringan 

 
4 WHO, 2018. Maternal Mortality. tersedia di : http://www.who.int/news-room/fact- 

  sheets/detail/maternal-mortality 
5 Christine Dunkel Schetter, Lynlee Tanner. Anxiety, depression and  stress in pregnancy:  

  implication for mothers, children, research and practice. Curr Opin Psychiatry.2012;25(2):141- 

  148. 
6 Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran   

  Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019. 

  

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
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sampai berat yaitu: postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis 

postpartum.7 Persalinan sectio caesaria lebih cenderung mengalami postpartum 

blues dibandingkan dengan melahirkan persalinan normal, karena perawatan 

sectio caesarea memerlukan waktu yang lama, sedangkan dari 63 perempuan 

yang dilakukan section caesarea 25 % mengalami postpartum blues, dan dari 52 

perempuan yang melahirkan pervaginam, hanya 8 % yang mengalami postpartum 

blues (Indiarti, 2007). 

Pengetahuan  ibu  soal  kehamilan  serta  perawatan  anak  semasa  hamil 

menjadi faktor penting yang memengaruhi penurunan  gangguan psikiatri dan 

angka kematian ibu dan bayi. Diperlukan upaya peningkatan kesehatan baik 

secara fisik maupun psikis salah satunya adalah keberadaan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak (RSIA). RSIA sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan 

lingkungan fisik yang sehat dan ideal untuk mendukung kegiatan penggunanya. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan arsitektur lingkungan fisik yang 

sehat dan ideal adalah kualitas dan kinerja ruang, lansekap dan infrastruktur yang 

dapat diamati dengan indicator kenyamanan yang membentuk lingkungan binaan 

dan dibangun dengan citra layanan kesehatan8.  

Dalam proses kelahiran, banyak wanita yang pikirannya diperberat oleh 

faktor psikologi yang mengganggu dan dapat menghambat proses persalinan serta 

penyembuhannya seperti ketakutan, perasaan cemas dan kebingungan hingga 

menimbulkan rasa stres. Tidak berbeda dengan kondisi psikologis anak yang 

merasa berada jauh dari orang tua, jauh dari rumah dan ketakutan akan rasa sakit. 

 
7 Marshall (2006, dalam Miyansaski, 2013) 
8 A. E. Yetti, “Kajian Konsep Healing Environment terhadap Psikologi Ruang Dalam Perencanaan  

  Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit,” Retrieved Sept., vol. 29, p. 2017, diakses pada 112-11-2020 
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Proses penyembuhan tidak hanya mengandalkan obat dan logistik saja namun 

juga harus berbasis lingkungan karena mampu mempercepat proses 

penyembuhan. Dalam buku Health and Human Behaviour, dikatakan bahwa 

faktor lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

penyembuhan manusia sebesar 40%, sementara faktor medis hanya 10%, faktor 

genetik 20% dan faktor lainnya 30% 9. Faktor lingkungan menjadi pertimbangan 

utama dalam mendesain suatu fasilitas pelayanan kesehatan karena sangat 

berperan penting dalam proses penyembuhan. Salah satu konsep desain 

perancangan yang mengutamakan factor lingkungan adalah konsep healing 

environment. 

Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan 

menggunakan, Healing Environment merupakan suatu desain lingkungan terapi 

yang memadukan antara unsur alam, indra dan psikologis. Unsur alam dapat 

dirasakan melalui indra. Indra dapat membantu melihat, mendengar dan 

merasakan keindahan alam yang didesain. Hal tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi psikologis pasien. Secara psikologis, pasien akan merasakan 

kenyamanan dan keamanan dalam diri mereka. Ketiga aspek tersebut 

mempengaruhi bentuk karakteristik lingkungan fasilitas rumah sakit ibu dan anak.  

Healing Environment bisa diartikan sebagai lingkungan penyembuhan. 

Diakui bahwa lingkungan dapat meningkatkan maupun menghambat 

penyembuhan. Salah satu efek umum dari penyembuhan adalah pengurangan stres 

 
9 F. Kurniawati, “Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan Prinsip Penerapan  

  Konsep Healing Environment ( HE ) Elemen Tata Ruang Luar Konsep Healing Environment (   

  HE ),” 2008. diakses pada 112-11-2020 
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dan kecemasan yang berdampak positif pada tubuh yang bisa menyelarasan tubuh, 

pikiran dan jiwa. 

Healing Environment jika dikaitkan dengan obyek rancangan adalah 

perwujudan arsitektur yang bisa mengakomodasi pengguna atau pasien dengan 

memperhatikan lingkungan yang mampu menyembuhkan tanpa mengurangi 

kebutuhan‐kebutuhan yang diperlukan. Sehingga kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak yang memadai  khusus menangani ibu hamil, bersalin, dan  bayi baru lahir 

diperlukan di Bandar Lampung dengan Pendekatan Healing Environment pada  

bangunan yang membuat para pasien yang datang secara psikologi menjadi lebih 

rileks dan diharapkan dapat membantu proses penyembuhan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

a. Bagaimana merancang bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang  

dapat mengatasi permasalahan fisik maupun psikologis ibu hamil pra 

dan pasca melahirkan? 

b. Bagaimana aplikasi Healing Environment yang dapat diterapkan pada 

Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Perancangan 

1.3.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini antara lain: 
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a. Menentukan site atau tata letak strategis Rumah Sakit Ibu dan 

Anak agar biasa melayani lingkup di Kots Bandar Lampung.  

b. Merancang bentuk bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang 

dapat mengatasi permasalahan fisik maupun psikologis ibu hamil 

dan membantu mempercepat proses penyembuhan ibu dan anak . 

c. Merencanakan fasilitas lengkap dan program ruang pada 

Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak. 

d. Mewujudkan kenyamanan ibu dan anak dengan menerapkan 

pendekatan Healing Environment. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui lebih jauh pendekatan Healing Environment pada 

Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

b. Mengetahui gambaran tentang obyek Bangunan Rumah Sakit Ibu 

dan Anak dengan berbagai sarana dan prasarana yang mampu 

menyelesaikan permasalahan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak 

yang sudah ada. 

c. Menambah literatur yang dapat dijadikan wacana baru dan acuan 

untuk  perancangan sebuah Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

yang membantu  penyembuhan bagi pasien.  

d. Memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai 

penentu  kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Arsitektur 
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Jurusan Teknik  Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Lampung (UNILA). 

 

1.4. Batasan Masalah 

Sesuai dengan inti dari penulisan Pra TA ini, maka penulis akan membatasi 

ruang lingkup diantaranya:  

a. Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak berupa bangunan 

dibangun dalam skala regional yaitu Bandar Lampung.   

b. Menerapkan konsep Healing Environment pada Bangunan Rumah Sakit 

Ibu dan Anak. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan  

Dari seluruh rincian di atas, maka adapun bahasan yang akan diperdalam 

adalah sebagai berikut:  

• BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini tentang gambaran umum mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan dan manfaat perancangan, batasan perancangan, 

sistematika penulisan dan kerangka pikir.  

• BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menguraikan tentang teori mengenai Rumah Sakit Ibu dan 

Anak, standar-standar yang berkaitan dengan judul, tinjauan 

pendekatan/tema dan preseden.  
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• BAB III METODE PERANCANGAN  

Pada bab ini tentang tahapan dalam metode perancangan dan skema 

perancangan.  

 

• BAB IV ANALISIS PERANCANGAN  

Pada bab ini analisis perancangan berupa analisis tapak, fungsioanl, 

aktivitas, pengguna/pelaku, kebutuhan ruang, bentuk dan tampilan dan 

sistem bangunan. 

• BAB V  KONSEP DAN DESAIN  

Pada bab ini tentang konsep perancangan tapak, perencanaan 

arsitektural, perancangan utilitas dan struktur, serta kenyamanan dan 

konsep Healing Environment.  

• BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi tentang 

saran penulis terhadap perancangan.  
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1.6. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

• Wanita hamil rentan mengalami gangguan psikiatri menurut WHO, dalam skala global, sebanyak 10% 

ibu hamil dan 13% wanita yang baru saja melahirkan mengalami penyakit mental, terutama depresi. 

Khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, angka kejadian penyakit mental pada ibu hamil 

lebih tinggi dari negara maju. Akan tetapi, kesadaran masyarakat terhadap isu ini masih sangat rendah. 

• Provinsi Lampung memiliki banyak Rumah Sakit Ibu dan Anak namun belum adanya RSIA yang dapat 

mengatasi permasalahan fisik dan psikologis ibu hamil, pra kehamilan dan pasca melahirkan yaitu: 

depresi, baby blues, mengurangi rasa sakit, stress atau perasaan tertekan dan permasalahan lainnya. 

• Jumlah kematian ibu maternal di Kota Lampung pada tahun 2019 sebanyak 100 kasus, sedangkan 

jumlah kematian bayi sebanyak 450 bayi, dan untuk jumlah kematian anak balita sebanyak 465 anak 

dari 147.604 kelahiran hidup.  

• Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.447.737 terdiri dari 4.324.285 jiwa penduduk 

laki-laki dan 783.405 jiwa penduduk perempuan, dan  4.123.452 perempuan yang termasuk dalam 

kelompok wanita usia subur yang berpotensi menjadi ibu hamil Jumlah ibu hamil di Kota lampung 

tahun 2019 terdapat 72.506 ibu hamil, jumlah kelahiran hidup sebanyak 147.755 bayi. 

 

PERMASALAHAN 

• Perlunya penambahan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang mampu mempercepat proses 

penyembuhan dan memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan RSIA 

• Bagaimana menciptakan bangunan RSIA dengan membuat lingkungan yang menyehatkan secara 

fisik, social  dan psikologis   

• Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Healing Environment pada Rumah Sakit Ibu dan Anak 

 

 

Tinjauan Pustaka 

• Tinjauan  Rumah Sakit Ibu 

dan Anak 

• Tinjauan Healing 

Environment 

Studi Preseden 

• RSIA Kemang Medical Care 

• RSIA Puri Bunda Bali 

• RSIA Belleza Kedaton 

• Cone Health Women’s & 

Children’s Center at Moses 

Cone Hospital 

• Women and Children's 

Centre Bendigo Hospital 

DATA 

ANALISA PERANCANGAN 

Konsep Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Dengan 

Pendekatan Healing Environment 

 

Pendekatan Healing Environment, 

dimana menempatakan pengguna Rumah 

Sakit Ibu dan Anak sebagai subyek  
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Menurut Buku Pedoman Penyelengaraan Rumah Sakit Khusus Ibu 

dan Anak Fasilitas kesehatan yang termasuk dalam Rumah Sakit Khusus 

berdasarkan penggunaanya, menyediakan rawat inap dan rawat jalan, dengan 

memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Rumah 

sakit ibu dan anak memberikan pelayanan medis dan non medis (obervasi, 

diagnostic, tetaupeutik, rehabilitatif) khusus untuk kaum ibu yang sakit, 

cidera, dan melahirkan, dan juga untuk kaum anak dengan jenjang usia 0 

tahun hingga 12 tahun.  

2.1.1. Pengertian Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Merupakan suatu wadah untuk melayani dan memenuhi 

kebutuhan pasien (ibu, ibu hamil, bayi dan anak umur 0-14
th

) pada 

masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, perawatan ibu dan bayi, 

tumbuh kembang anak, imunisasi, KB dan masalah-masalah  yang 

berhubungan dengan obstetric dan  ginekologi (kandungan dan  

kebidanan) dan  juga melayani  konsultasi  kesehatan  terkait  dengan  

masalah- masalah reproduksi ibu dimana semua pelayanan kesehatan 
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tersebut harus memenuhi standar pelayanan kesehatan. Berdasarkan 

hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya perlengkapan fisik dan 

fasilitas-fasilitas bangunan yang memenuhi standar bangunan. 

2.1.2. Fungsi Rumah Sakit Ibu dan Anak  

Fungsi Rumah Sakit Ibu dan Anak meliputi bidang 

pencegahan (preventif) misalnya dengan adanya layanan 

konsultasi kesehatan, pengobatan (kuratif), 

penyembuhan/pemulihan mental dan fisik (rehabilitasi) 

terhadap pasien jika dirasa membutuhkan.  

Fungsi Rumah Sakit Ibu dan Anak, antara lain : 

a) Memberikan pelayanan medis pada ibu yang menginginkan 

anak maupun membatasi anak. 

b) Memberikan  pelayanan  medis  terhadap  peristiwa  

persalinan  baik  yang melahirkan secara normal maupun 

dengan kelainan. 

c) Memberikan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  perawatan  

tinggal  kepada ibu sesudah masa persalinan atau yang 

mengalami kelainan kandungan serta perawatan dan 

pemeriksaan terhadap anak yang dirawat di rumah sakit 

d) Memberikan pelayanan medis yang berupa fisioterapi maupun 

keterampilan pada masa pra-kehamilan dan pra-persalinan. 

e) Memberikan  perawatan  terhadap  bayi  yang  baru  lahir,  

baik  lahir  secara normal maupun lahir secara tidak normal 

(promaturo isolasi) serta anak-anak balita. 
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f) Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium, jantung, 

penyinaran dan pemotretan kepada ibu dan anak. 

 

2.1.3. Faktor Penyebab Adanya Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Penyebab adanya rumah sakit ibu dan anak adalah1 sebagai berikut: 

a. Takut rumah sakit 

Suasana di rumah sakit sering menjadi dilema bagi ibu dan anak. 

Jarum suntik, alat bedah, atau mungkin darah merupakan sesuatu yang 

sangat ditakuti oleh banyak orang khususnya anak-anak. 

b. Kurang rasa aman dan nyaman 

Seorang ibu yang sedang hamil cenderung lebih memilih ke tempat-

tempat yang dirasa aman dan nyaman untuk ibu hamil dan bayi di 

dalam kandungannya. Bangunan rumah sakit yang ada saat ini kurang 

memperhatikan detil-detil bangunan yang kurang aman dan nyaman. 

c. Kesadaran perlunya perlakuan khusus bagi ibu dan anak 

Seorang ibu yang sedang hamil cenderung berhati-hati dan menjaga 

benar-benar kondisi kandungannya, sedangkan anak kecil malah 

cenderung lebih hyperaktif, sehingga memang diperlukan perlakuan 

khusus terhadap ibu dan anak. 

d. Solusi dalam rumah tangga 

Dalam rumah tangga tentu saja terkadang ada keluarga yang sulit 

untuk memperoleh keturunan, sehingga memang diperlukan pelayanan 

 
1 SK MENTRI KESEHATAN NO.920/MENKES/PER/XII/1986. “Pelayanan Pada Rumah Sakit 

Ibu Dan Anak,” Tentang Penyebab Adanya Rumah Sakit Ibu dan Anak. 
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khusus bagi keluarga yang mengalami penyakit karena sulit 

memperoleh keturunan.  

 

2.1.4. Sasaran dan Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Sasaran pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah pengguna 

rumah sakit tidak terbatas pada pasien yang di rawat inap saja namun 

juga terhadap pengunjung pasien, staff  medis serta pasien yang hanya 

melakukan pemeriksaan rawat jalan. Macam  pelayanan Rumah Sakit 

Ibu dan Anak antara lain :   

a) Kelompok unit pelayanan umum, meliputi kegiatan umum untuk 

mendukung  kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak.  

b) Kelompok unit poliklinik, merupakan pelayanan umum yang 

menampung kegiatan rawat jalan. 

c) Kelompok unit diagnostic, merupakan pelayanan pasien baik rawat 

jalan maupun rawat inap yang meliputi bagian radiologi, bagian 

laboratorium klinik dan bagian fisioteraphy.  

d) Kelompok unit tindakan medis, merupakan kelompok kegiatan yang 

memberikan pelayanan tindakan medis yang meliputi : Unit Gawat 

Darurat, bagian persalinan, dan bagian pembedahan atau operasi. 

e) Kelompok unit paramedik, merupakan kelompok kegiatan pelayanan 

dalam memproses obat (farmacy) bagi pasien yang dirawat ataupun  

kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan Anak itu sendiri. 

f) Kelompok unit perawatan, merupakan unit pelayanan pasien rawat 

inap yang meliputi : 

➢  Perawatan kebidanan dan kandungan 
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➢  Perawatan bayi dan anak 

➢  Perawatan ICU/NICU 

g) Kelompok unit administrasi. 

h) Kelompok kegiatan penunjang Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Pelayanan pada rumah sakit ibu dan anak yang diberikan 

kepada pasien 2 antara lain: 

1. Preventif 

Merupakan pelayanan untuk mencegah pasien terjangkit dari 

penyakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara : Konsultasi kesehatan, 

penyuluhan tentang gizi anak dan Imunisasi dan vaksin. 

2. Kuratif 

Merupakan usaha  penyembuhan  pada  pasien  dengan  cara  

pengobatan dan perawatan berupa : pembedahan, pengobatan dan 

rehabilitasi. Merupakan   tindakan   penyembuhan   kondisi   fisik   

pasien   setelah melampaui masa pengobatan berupa : Perawatan atau 

pemulihan kesehatan dan perawatan bayi. 

 

2.1.5. Sifat Kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Sifat kegiatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak berdasarkan dari  

kebutuhan  sifat ruang-ruang yang ada :  

➢ Public yaitu kegiatan poliklinik, kegiatan UGD, kegiatan administrasi, 

kegiatan rekam medic, kegiatan fasilitas-fasilitas public. 

 
2 SK MENTRI KESEHATAN NO.920/MENKES/PER/XII/1986 Tentang Pelayanann PAda   

Rumah Sakit Ibu Dan Anak. 
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➢ Semi public yaitu kegiatan laboratorium, kegiatan radiology, kegiatan 

fisioteraphy, dan kegiatan farmasi. 

➢ Privat yaitu kegiatan ICU/NICU, kegiatan operasi/bedah, kegiatan 

perawatan pasien. 

➢ Service yaitu kegiatan fasilitas karyawan, serta fasilitas penunjang 

Rumah Sakit Ibu dan Anak  

 

2.2 Persyaratan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Persyaratan dari suatu rumah sakit Ibu dan Anak pada hakekatnya 

sama dengan persyaratan dari suatu rumah sakit pada umumnya. 

2.2.1. Persyaratan Lokasi 

Pemilihan   lokasi   untuk   pengadaan   Rumah   Sakit   

Swasta   Madya 3   memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi 

guna mendukung aktivitas Rumah  Sakit  dalam  melayani  

masyarakat,  sehingga  pelayanan  kesehatan dapat di lakukan dengan 

optimal, ketentuan itu adalah sebagai berikut : 

1. Upaya  pelayanan  kesehatan  harus  mempunyai  lokasi  tersendiri,  

tidak   boleh  berada  satu  gedung   ataupun  satu halaman  dengan  

bangunan lainnya, karena   fungsi   yang sangat berbeda.  

2. Tempat   pelayanan   medik   dasar   dan   pelayanan   medik   

spesialistik harus di tempat yang sesuai dengan fungsinya. 

 
3 SK Menteri Kesehatan RI NO. 725/MENKES/E/PER/VI/2004, Tentang Persyartan Pemilihan    

  Lokasi Rumah Sakit Swasta Madya.  
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3. Lokasi  memiliki  kondisi  lingkungan  hunian  yang  berdekatan  

dengan daerah  hijau  dan  terbuka dengan kualitas udara  serta  

suhu  yang dapat mendukung proses pengobatan. 

4. Pemilihan lokasi RSIA adalah tempat yang tenang, tidak ada 

gangguan yang muncul karena angin, debu, asap, dll. Juga harus 

memiliki area yang bebas untuk perluasan bangunan nantinya. 

 

    

 

 

2.2.2. Persyaratan Bangunan / Gedung 

Persyaratan  Bangunan  untuk  Rumah  Sakit  Ibu dan Anak 

megadopsi  persyaratan  Rumah  Sakit  tipe  C,  karena  memiliki  

kapasitas tempat tidur dan fasilitas peralatan yang setara 4. yaitu: 

1. Bangunan RS  harus  memiliki  beberapa  ruang  fungsional  yang  

terdiri dari: 

a. Ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat 

b. Bangunan rawat inap minimal 100 (seratus) tempat tidur.  

c. Bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan pramedis. 

 
4 SK Menteri Kesehatan RI NO. 725/MENKES/E/PER/VI/2004,“Persyartan Rumah Sakit Tipe   

  C,” Tentang Persyaratan Bangunan. 

 

Gambar 2.1   Lokasi Tapak Ideal 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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d. Ruangan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, 

radiologi dan sebagainya. 

e. Bangunan pembina sarana RS yaitu gudang, bengkel, dsb.  

f. Bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, dsb. 

g. Taman, dan Bangunan-bangunan lain yang diperlukan. 

2. Luas bangunan pada Rumah Sakit adalah dengan perbandingan 

minimal 50 m2 (lima puluh meter persegi ) untuk satu tempat tidur. 

3. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal dua kali luas tanah 

untuk bangunan lantai dasar. 

4. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu 

setengah kali luas bangunan yang di rencanakan. 

5. Adanya lapangan parkir dan taman seluas 50 % dari luas lantai 

bangunan tidak  bertingkat  atau  sama  dengan  luas  lantai 

dasar  untuk  rumah sakit bertingkat. untuk parkir minimal 1 mobil 

untuk 10 tempat tidur. 

6. Luas lahan untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1.5 kali luas 

lantai bangunan yang direncanakan, dan untuk bangunan 

bertingkat minimal 2 kali luas lantai dasar. 

7. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis dan non medis. 

 

2.2.3. Persyaratan Ruang Rawat Inap Anak 

Pembagian Ruang   Rawat   Inap   pada   Rumah   Sakit   Anak   

sangat berbeda  dengan  Rumah Sakit Umum,  berdasarkan  klasifikasi  

jenis penyakitnya, bagian rawat inap di bagi atas : 
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1. Ruang Non-Isolasi 

2. Ruang Isolasi 

3. Ruang Perawatan Intensif (ICU) 

Dengan adanya pertimbangan skala pertumbuhan dan 

perkembangan maka pelayanan di rumah sakit (kecuali perawatan di 

ICU karena pertimbangan kemudahan pengontrolan serta  efisiensi,  

biaya,  dan  tenaga) dibedakan menurut kelompok umur yaitu: 

Tabel 2.1 Pengelompokkan Ruang Berdasarkan Usia Anak 

No. Usia Rentan Kelompok 

1. 0-1 Tahun Bayi Kelompok Bayi 

2. 1-5 Tahun Usia Anak-anak  

Kelompok Non Bayi 
3. 5-14 tahun Usia Sekolah 

Sumber: PERMENKES RI NO. 920/MENKES/PER/XII/1986 

Menurut  Petunjuk  Pelaksanaan  SK  Menteri Kesehatan  RI  

NO. 920/ MENKES/PER/XII/1986, menentukan  jumlah  tempat  

tidur  untuk tiap-tiap kelas ruangan hendaknya tidak melebihi 

prosentase berikut : 

1. Kelas Utama : 5% 

2. Kelas I : 15% 

3. Kelas II : 15% 

4. Kelas III  : 40 % (termasuk golongan kurang/tidak mampu 

membayar, di tetapkan sebanyak 25%) 

Pembagian   tempat   tidur   menurut   kelompok   anak,   jenis   

penyakit (menular atau tidak menular), dan kelas: 
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                 Tabel 2.2 Pembagian Tempat Tidur Pasien Anak 

Kelompok Umur Jenis Perawatan 
Menurut 

Kelas 

Tidak ada 

perbedaan umur 

 

ICU (5% dari seluruh jumlah tt) 
Tidak ada 

pengelompokkan 

Kelompok Umur Jenis Perawatan kelas 

             

      Bayi 

 
Non Isolasi 

 
Kelas Utama 

(VIP) Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

 
Isolasi 

 
Kelompok Umur 

 
Jenis Perawatan 

 
Menurut Kelas 

 
 
 

Non Bayi 

 

 

, 

 

 
Non Isolasi 

 
Kelas Utama 

(VIP) Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Isolasi 

Sumber: PERMENKES RI NO.920/MENKES/PER/XII/1986 

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk 

ruang perawatan dan ruang isolasi sebagai berikut: 

a. Ruang bayi 

➢ Ruang perawatan minimal 2 m²/TT 

➢ Ruang isolasi minimal 3,5 m²/TT 

b. Ruang dewasa/anak  

➢ Ruang perawatan minimal 4,5 m²/TT  

➢ Ruang isolasi minimal 6 m²/TT 

Untuk menciptakan ruang perawatan yang nyaman, hal-hal  

yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Suhu ruangan yang memenuhi syarat kesehatan antara 20-25°C. 

2. Pencahayaan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu:  
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a. Cahaya alami, Cahaya ini sangat penting karena dapat 

membunuh bakteri-bakteri patogen  di  dalam  ruangan. 

Penggunaan jendela untuk memasukkan cahaya alami juga 

berguna sebagai ventilasi udara. 

b. Cahaya Buatan, Index pencahayaan untuk ruang rawat inap 

adalah 100-200 lux pada saat pasien tidak tidur dan maksimal 

50 lux pada saat pasien tidur. 

3. Kelembaban Udara 

Kelembaban udara adalah persentase jumlah kandungan air  

dalam udara. Menurut indikator pengawasan, kelembaban udara 

yang memenuhi syarat kesehatan dalam ruangan 40-60%. 

4. Ketersediaan Ventilasi 

Fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam ruangan 

tetap  segar sehingga terjadi  keseimbangan oksigen di  dalam 

ruangan dari bakteri, terutama patogen Ukuran ventilasi yang 

memenuhi standar kesehatan adalah 15-20% luas lantai ruang.  

5. Ketersediaan Air 

Air bersih berasal dari air PAM atau air tanah. Ketersediaan air 

yang memenuhi standar kesehatan adalah 500 liter. 

2.2.4. Standarisasi Ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak 

2.4.4.1 Persyaratan Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak 

a. Program Ruang (Kebutuhan Ruang) 

Untuk penyusunan rancangan dasar sebuah bangunan rumah 

sakit ibu dan anak, progam ruang harus diselesaikan secara  
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terperinci yang timbul dari pembagian dan tuntutan dari 

sebuah rumah sakit ibu dan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

a. Organisasi Ruang  

Dalam organisasi ruang pada RSIA semua bagian 

bangunan disusun dan ditentukan satu sama lain, karena 

menurut D.K. Ching ruang-ruang tersebut berkaitan satu 

sama lain menurut fungsi, kedekatan atau alur sirkulasi. 

Sistem bangunan yang ada pada dasarnya harus 

menyesuakan standar ketentuan yang ada. 

b. Sirkulasi dan Pencapaian 

Pemilihan sistem sirkulasi bangunan rumah sakit ibu 

dana anak ditentukan oleh jenis dan luas bangunan. 

Pemilihan sistem sirkulasi ini juga mempengaruhi bentuk 

bangunan rumah sakit ibu dan anak. Secara prinsip ada dua 

jenis sistem sirkulasi yaitu: 

✓ Jalur sirkulasi ruang terbuka 

Gambar 2.2  Standart Ruang Rumah Sakit 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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Jalur ruang yang terbuka menawarkan suatu rancangan  

yang memungkinkan bangunan untuk diperluas. 

  

   

 

✓ Jalur sirkulasi ruang tertutup 

Perluasan bangunan jalur ruang yang tertutup nantinya 

cukup sulit, sehingga kebutuhan bidang untuk jalur 

ruang yang tertutup lebih sedikit dari yang terbuka. 

 

 

2.4.4.2 Kapasitas Ruang 

a. Ruang Pasien (ditambah organisasi ruang pasien) 

Ruang di kiri dan kanan tempat tidur harus cukup untuk 

dapat dilalui. Meja dan kursi ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga sirkulasi di sekitar tempat tidur terasa 

nyaman. Ukuran minimal untuk lebar ruang perawatan 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.3  Sirkulasi terbuka 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  

Gambar 2.4 Sirkulasi tertutup 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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• Lebar tempat tidur 90-95 cm 

• Jarak antar tempat tidur 90 cm 

• Jarak antara tempat tidur dan dinding 80 cm 

• Jarak tempat tidur dengan dinding berjendela 130cm 

• Ruang kosong untuk ruang gerak tempat tidur 125cm  

Ruang Tidur Pasien memiliki standar luasan minimum 

tertentu yang memungkinkan untuk pergerakan kursi 

roda, aktivitas paramedic untuk melakukan tidakan 

terhadap pasien, maupun aktivitas petugas servis untuk 

mengganti seprai dan membersihkan tempat tidur tanpa 

terganggu peletakan perabot.  

         

 

 
Gambar 2.6  Tampak Ruang Tidur Pasien 

Sumber : Dimensi Manusia Dan Ruang Interior,2003 

 

       Gambar 2.5  Ruang Pasien 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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Gambar 2.7  Denah Kamar Pasien 

Sumber : Dimensi Manusia Dan Ruang Interior,2003 

 

b. Tempat Tidur Pasien 

Tempat tidur pasien harus dapat dijalankan dengan 

mudah oleh perawat, baik ketika ada pasien berbaring 

maupun tidak dan cukup stabil untuk di dorong. Luas 

permukaan tempat tidur 2,20x0,95m, tingginya 

tergantung kepada standar perawatan yang ada yaitu 

antara 45 dan 85cm tanpa tingkat. 

 
 

 

 

c. Ruang cuci (sejenis kamar mandi) 

Setiap kamar perawatan memiliki sebuah tempat cuci 

yang dapat dilalui dengan mudah. Kamar dengan tempat 

tidur dilengkapi dengan 2 tempat cuci. Ukuran minimal 

1,00x1,30 m, tinggi wastafel 0,85 m dari bagian atas. 

Gambar 2.8  Tempat tidur pasien 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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d. WC Pasien 

WC pasien harus dapat dicapai langsung tanpa koridor 

penyebrangan. Pada perancanagn untuk setiap 2-4 

tempat  tidur harus dibangun 1 buah WC. Lebar ruang 

1,00 m, panjangnya minimal 1,50 m. WC harus dipasang 

pegangan penopang dan penahan. 

 
 

Harus terbuka pada ketiga sisinya dan hanya bak mandi 

yang merapat pada dinding dengan sandaran kepala yang 

sesuai dengan standar. Kamar mandi harus memilik luas 

minimal kamar mandi pasien 15 m2. 

Toilet atau kamar kecil yang aksesibel harus dilengkapi 

dengun tampilan rambu penyandang cacat pada bagian 

luarnya. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki 

Gambar 2.9  Ruang Cuci 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  

Gambar 2.10  WC Pasien 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar 

pengguna kursi roda. 

 

 

 

Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan 

ketinggian pengguna kursi roda (45-50 cm). 

 
Gambar 2.12  Ukuran Standar Kloset Duduk 

Sumber : Dimensi Manusia Dan Ruang Interior, 2003 
 

e. Ruang dokter  

Ruang pengobatan, ruang kerja perawat, ruang dinas 

dalam satu kesatuan. Ruang-ruang ini dikombinasikan 

antara satu dengan yang lain karena terdapat kegiatan dan 

 hubungan yang sibuk antara ruang-ruang.  

     

 

f. Ruang Kerja Perawat 

Gambar 2.11  Ukuran Standar WC Aksesibel 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  

Gambar 2.13  Ruang Kombinasi 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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Ruang kerja perawat yang baik adalah jika ruang kerja 

perawat terdapat di setiap ruang perawatan.  

 
 

 

 

g. Ruang Periksa 

Ruangan ini disesuaikan berdasarkan kondisi pasien saat 

duduk ataupun berbaring. Alat-alat minimal adalah kursi 

pasien, tempat berbaring pasien, bangku putar, meja 

instrumen, meja instrumen. Diperhatikan juga kebebasan 

pasien dan dokter dalam pergerakannya.  

Pada ruang pemeriksaan harus tersedia area bebas 76,2 

cm supaya dokter dapat melakukan kegiatannya dengan 

leluasa. 

 
 

 
Gambar 2.15  Ruang Periksa 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  

Gambar 2.14  Ruang Perawat 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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Gambar 2.16  Kamar Pemeriksaan 

Sumber : Dimensi Manusia Dan Ruang Interior, 2003 
 

h. Laboratorium 

Fungsi pada laboratorium digolongkan dengan contoh 

pengambilan, pembagian percobaan, pengerjaan percobaan, 

dan ruang pembersihan, ruang bebas hama, persiapan yang 

baik untuk sterilisasi, gudang, ruang pendinginan, ruang 

konsultasi, dan ruang tunggu pasien. 

       

 

 

i. Unit Fisioterapi 

Terdiri dari terapi basah dan terapi kering. Fungsi unit-unit 

ini antara lain : 

✓ Unit Basah, termasuk kolam-kolam pengobatan, 

pemandian, dan strangerbad, sebuah kolam besar 

Gambar 2.17  Ruang Laboraturium 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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untuk beberapa orang pasien. 

✓ Unit Kering, termasuk ruangan pijat dan ruang senam. 

Ilmu kesehatan memerlukan ruang peralihan dari 

ruang ganti pakaian ke ruang pengobatan. Pada unit 

kering yang memiliki ruang-ruang senam seharusnya 

menunjukkan suatu hubungan dengan instasi lain.  

 
 

 

j. Unit Administrasi 

Sebaiknya terletak di lorong penghubung ke ruang masuk 

dan ke jalur jalan utama. Untuk unit administrasi 

diperhitungkan 7m-12m setiap tenaga kerja. Unit 

administrasi terdiri dari : ruang pertemuan pasien dengan 

keluarganya, tempat pendaftaran dan unit keuangan, kantor 

direksi administrasi dan sekretaris, kantor para perawat serat 

pegawai dan juga ruang arsip. 

      Gambar 2.18  Ruang Fisioterapi 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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k. Unit Dapur 

Dapur ini merupakan pelengkap dari ruang istirahat dan 

pembuatan makanan bagi pasien dan petugas medis. Dapur 

sebaiknya berada di bagian tengah sehingga dapat 

menjangkau semua ruang perawatan dengan jalan singkat. 

        

 

 

2.4.4.3 Standarisasi Khusus Hubungan Ruang Ibu dan Anak 

a. Perawatan Bagi Ibu 

Ditujukan untuk ibu hamil, ibu melahirkan. Beberapa 

aspek yang mencangkup perawatan bagi ibu antara lain : 

Gambar 2.19  Unit Administrasi 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  

       Gambar 2.20  Unit Dapur 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.211  
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perawat dasar, pengobatan dengan terapi, perawatan 

pasien, dan administrasi. Pengorganisasian perawatan 

yang sesuai dengan perawatan normal adalah stasiun 

perawatan baik secara berkelompok maupun perorangan. 

           

 

 

b. Perawatan Bagi Anak 

Salah satu unit pada perawatan anak adalah perawatan 

bayi atau unit bagi ibu yang baru melahirkan. Beberapa 

ketentuan pada unit ini antara lain: 

✓ Untuk mengurangi sebaran penyakit, sebaiknya bayi 

diletakkan di dalam box, dan agar bayi lebih teang 

sebaiknya box tersebut terdapat di kamar ibunya. 

✓ Unit perawatan bayi terasa lebih kecil dibanding unit 

perawatan normal yaitu antara 10-14 tempat tidur. 

✓ Mencangkup fungsi untuk menimbang bayi, tempat 

jasa pelayanan perawatan anak, dan tempat khusus 

untuk keranjang bayi. 

✓ Sedangkan untuk bayi prematur atau lahir tidak 

Gambar 2.21  Unit Persalinan Dan Unit Bayi yang Baru Lahir 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.223  
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normal membutuhkan tempat pelayanan yang khusus, 

seperti ruang inkubator. 

✓ Untuk memperkecil kemungkinan menyebarnya 

kuman melalui udara maka lubang angin pada tiap-

tiap ruangan harus berukuran 8 mm dan temperatur 

ruanagn harus sekitar 24’C sampai 26’C. 

Para pasien anak-anak biasanya dibedakan menjadi 

beberapa golongan : bayi 35%, bayi prematur 13%, dan 

balita juga anak-anak 22%. Penggolongan seperti ini akan 

mengurangi kontak dengan pasien yang lain. 

 

2.4.4.4 Elemen Bangunan yang Penting Pada RSIA 

a. Koridor 

Lebar koridor pada umumnya minimal 1,50m, yang harus 

juga disesuaikan dengan lalu lintas yang ada. Untuk 

lorong yang sekaligus dapat menjadi tempat pasien yang 

terbaring, lebarnya minimal 2,25m, dengan tinggi langit-

langit sampai 2,40m. Lebar lorong tersebut tidak boleh 

dipersempit dengan bagian bangunan lainnnnya. 

 
 

 

 

Gambar 2.22  Koridor 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.212  
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b. Pintu 

Pada konstruksi pintu harus diperhatikan faktor-faktor 

higienis. Bagian permukaan pintu harus dari bahan yang 

steril. Pintu-pintu juga harus diberikan bahan peredam 

bunyi seperti dinding, minimal dapat meredam 25dB. 

Tinggi pintu yang idela adalah 2,10m-2,20m. 

 
 

 

 

 

c. Tangga 

Tangga harus dibuat untuk keamanan. Tangga harus 

mempunyai pegangan untuk kedua tangan dari awal hingga 

akhir tangga. Lebar tangga dan bagian datar antara dua anak 

tangga dari tangga darurat sebaiknya 1,50m dan tidak 

melebihi 2,50m. Lebar bagian datar antara dua anak tangga 

tidak mempersempit daun pintu. Tinggi tingkatan sebaiknya 

17cm, lebar anak tangga yang datar 28cm. Lebih baik bila 

perbandingan tinggi dan tapakan adalah 15/30cm. 

Gambar 2.24 Pintu Pada Area Sirkulasi 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.212  
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d. Ramp  

Ramp digunakan untuk sirkulasi barang dan bagi pengguna 

kursi roda. Ramp adalah jalur jalan yang memiliki 

kelandaian tertentu, dengan syarat-syarat: 

1. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh 

melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak  

termasuk  awalan atau akhiran ramp, sedangkan 

kemiringan ramp yang ada di luar bangunan maksimal 6° 

2. Lebar minimum dari ramp 95 cm tanpa tepi pengaman 

dan 120 cm dengan tepi pengaman. 

3. Muka datar bordes pada awalan atau akhiran dari suatu 

ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan 

sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan 

ukuran  minimal  160 cm. 

4. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus 

memiliki tekstur agar tidak licin baik diwaktu hujan. 

5. Lebar tepi pengaman ramp (low crub) 10 cm dirancang 

untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak 

Gambar 2.24  Tangga 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.212  
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terperosok atau keluar. dari jalur ramp. 

6. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan 

(handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian 

yang sesuai. 

 

Gambar 2.25  Ukuran Ramp 

Sumber : Dimensi Manusia & Ruang Interior 

e. Lift 

Fungsi lift untuk pengangkutan orang, obat-obatan, cucian, 

makanan dana tempat tidur pasien. Di dalam gedung rumah 

sakit pada unit perawatan, pemeriksaan atau pengobatan, lift 

untuk mengangkat tempat tidur sangat berguna, minimal 

rangkap. Ukuran standar kotak lift adalah 0,90x1,20m, 

sedangkan ukuran standar cerobong lift adalah 1,25x1,50m. 

 
 

 

 

Tabel 2.3. Kapasitas dan Dimensi Lift 
 

Kemampuan menopang 

(dalam Kg) 
1600 2000 2500 

Lebar terowongan lift c 2400 2400 2700 

Gambar 2.26  Lift 

 Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.212  
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Lebar terowongaii lift d 3000 3000 3300 

Lebar lift a 1400 1500 1800 

Panjang lift b 2400 2700 2700 

Lebar Pintu lific 1300 1300 1300 

Tinggi Lift 2300 23O0 2300 

Tinggi pintu lift 2100 2100 2100 

Jumlah maksimal orang yang dijmkan 21 26 33 

Sumber : Neufert, Ernest, 2002, Data Arsitek, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, p.212 

 

2.2.5. Zona Kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Aktifitas  yang terjadi di dalam rumah sakit ibu dan anak  

menentukan zona-zona yang terbentuk antara lain terdiri atas : 

A. Font of The House (Sektor Depan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak) 

Terdiri dari privasi area dan public area, yang termasuk 

dalam area front of the house yaitu : 

a. Gues Room 

Kamar tempat perawat dan kamar VIP 

b. Public Space Area 

Merupakan tempat dimana suatu RSIA dapat 

memperlihatkan isi dan tema yang ingin disampaikan 

kepada tamunya. Daerah ini menjadi pusat kegiatan utama 

dari aktifitas yang terjadi pada RSIA, dalam hal ini jelas 

bahwa wajah sebuah RSIA dapat terwakili olehnya. 

1. Lobby 
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Tempat untuk mendapatkan informasi menyelesaikan 

masalah administrasi dan keuangan yang ada pada ruang-

ruang yang termasuk dalam lobby. 

2. Hall 

Ruang penerima utama yang menghubungkan ruang luas 

atau mainentrace dengan ruang-ruang dalam RSIA. Bersifat 

perilaku dengan besaran ruang yang cukup luas. 

3. Front Desk 

Terdiri atas ruang-ruang personil front desk yang berfungsi 

untuk memproses dan mengelola administrasi pengunjung 

4. Guest Elevator 

Sarana sirkulasi vertical untuk para tamu dari lobby atau 

public area menuju gues room atau fungsi lainnya di atas. 

5. Sirkulasi 

Merupakan hal penting dalam public area yang berfungsi-

fungsi di dalamnya untuk kegunaan pengunjung. 

6. Seating Area 

Menyediakan wadah bagi tamu untuk beristrahat atau 

sekedar berbincang-bincang. Sarana ini sangat berguna 

untuk terjadinya kontak social di antara pengunjung.  

7. Retail Area 

Berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pengunjung. 

8. Support Function 
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Sarana pengunjung yang berada di public area, antara lain 

seperti toilet, telepon umum, mesin ATM dan lain-lain. 

9. Food and Beveranges Outlets 

Merupakan area yang digunakan untuk menikmati makanan 

dan minuman berupa : Caffee Shop 

B. Back of The House (Sektor Belakang Rumah Sakit Ibu dan 

Anak) 

a. Daerah dapur dan gudang 

b. Daerah bongkar muat, sampah dari gudang 

 

2.2.6. Fasilitas Rumah Sakit Ibu dan Anak 

a. Administrasi 

b. Instalasi Rawat Jalan 

c. Instalasi Gawat Darurat 

d. Instalasi Rawat Inap 

e. Instalasi Perawatan Intensif (ICU) 

f. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetri 

Ginekologi) 

g. Instalasi Bedah Sentral (COT/Central Operation Theatre) 

h. Instalasi Farmasi (Pharmacy) 

i. Instalasi Radiologi 

j. Instalasi Laboratorium 

k. Instalasi Rehabilitasi Medis 

l. Bagian Administrasi dan Kesekretarian Rumah Sakit 

m. Ruang Jenazah Rumah Sakit Ibu dan Anak 
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n. Gizi/Dapur 

o. Instalasi Pencucian Linen (Laundry) 

p. Bengkel Mekanikal dan Elektrikal (Workshop)  

 

2.3. Tinjauan Psikologi 

2.3.1. Psikologi Manusia 

   Psikologi berasal dari bahasa yunani “Psychologi” yang 

merupakan gabungan “psyche” yang artinya adalah sebuah jiwa, dan 

“logos“ yang artinya ilmu pengetahuan. Ilmu yang mempelajari hal 

mengenai tingkah laku dan proses yang terjadi tentang tingkah laku, 

maka psikologi selalu berbicara tentang kepribadian. Berbagai model 

ditawarkan untuk menggambarkan kompleksitas hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Berikut ini merupakan salah satunya: 

      
    Gambar 2.27 Hubungan Integratif Manusia dengan Lingkungannya. 

Sumber : Gifford, 1987 

2.3.2. Psikologi Ibu Hamil 

   Kehamilan yaitu periode perubahan, penyesuaian, dan titik 

balik dari kehidupan keluarga, serta berpengaruh pada setiap aspek 

kehidupan perempuan. Masa kehamilan terjadi banyak perubahan, baik 

secara fisik maupun psikologis. Perubahan terjadi secara psikologis  
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dalam diri ibu dan pasangan selama proses kehamilan5. 

   Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan 

dalam masa kehamilan adalah hal yang penting karena dalam periode 

kehamilan yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat 

ditetapkan serangkaian kualitas fisik dan kesehatan mental bagi ibu 

hamil maupun bayi yang dikandungnya6.  

   Sehingga kesimpulan psikologi ibu hamil adalah 

melanjutkan kecenderungan psikologis dan ciri-ciri tingkah laku 

seperti sebelum dia menjadi hamil. Fenomena ini berhubungan dengan 

perubahan hormon dan masalah psikis calon ibu. Perubahan fisik 

dan psikologis saling terkait dan saling mempengaruhi, peristiwa 

kehamilan sebenarnya bukan suatu penyakit tetapi suatu proses alami, 

akan tatapi pada kenyataannya banyak wanita yang pikirannya 

diperberat oleh faktor psikologis, sehingga mengakibatkan kondisi 

tubuh yang kurang baik pada ibu hamil. 

2.3.2.1. Aspek Psikologis Kehamilan 

   Kerjasama dokter dan penyakit, pekerja sosial dan psikfater 

atau psikolog sangat berguna bagi psikologi kehamilan yaitu:7 

1.    Motivasi untuk hamil 

2.    Kehamilan Sebagai Suatu Perkembangan Peralihan 

3.    Proses  Normal  Psikologis  Selama  Kehamilan  dan  Puerprium    

 
5 Budi, A. A., Wibowo, S. S., Sofiati, M, U. 2000. “Hubungan Antara Dukungan Keluarga   

  Dengan Penyesuaian Dari Perempuan Pada Kehamilan Pertama. Jurnal Psikologi, 2, 84-95   

  ISSN : 0215-8884.  
6 Collins, N.L, Schetter, C.D, and Scrimshaw, S.C.M. 1993. Social Support in Pregnancy:    

  Psychosocial Correlates of Birth Outcomes and Postpartum Depression. Journal of Personality  

  and Social Psychology, Vol. 65, No. 6, 1243 – 1258. 
7 Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan, Edisi kelima, 1980 



42 

 
 

Perkembangan dasar dan tugas psikologi dari kehamilan 

berbeda-beda pada tiap tahap kehamilan. Adapun tahap kehamilan: 

»   Tiga Semester Pertama 

 Tiga semester pertama, disertai perasaan sejahtera dan 

bahagia tapi emosi menjadi labil. 

»   Tiga Semester Kedua 

 Perasaan kebahagian menyenangkan dan mendapat 

perhatian dari luar.  

»   Tiga Semester Ketiga 

 Selama bagian akhir dari kehamilan, ketakutan atau 

kegelisahan tentang sakit dan melahirkan mulai meningkat.  

»   Masa Persalinan 

 Ketakutan pada persalinan, ketakutan itu dapat dikurangi 

dengan  mengikuti  kelas-kelas  persalinan,  teknik  relaksasi, dan 

pengetahuan tentang prosedur kebidanan.  

»  Puerperium (masa nifas) 

 Menjadi ibu adalah hal yang bisa dipelajari, interaksi antara 

ibu dan bayi memudahkan timbulnya perasan kasih sayang.  

»  Masa transisi keibuan 

 Pengalaman seorang ibu dengan perawatan penuh kasih 

sayang pada bayinya memperkuat kapasitas sebagai seorang ibu.  

4.    Sumber-sumber dari stress pada kehamilan dan puerperium 

»  Penolakan kehamilan 

-   Tingkat kematangan emosi dan sosial ekonomi yang kurang 
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-   Kondisi fisik maupun non fisik yang kurang baik 

»  Kecemasan (ketakutan / ketegangan) akan timbul karena:  

- Kondisi fisik wanita hamil sendiri dan lain-lain 

»  Muntah-muntah selama kehamilan 

 

2.3.3. Psikologi Anak  

Pandangan John Locke pada abad 17 yang mengemukakan 

mengemukakan bahwa pengalaman dan pendidikan merupakan faktor 

yang paling menentukan dalam perkembangan kepribadian anak. John 

Locke berpandangan bahwa anak lahir dalam keadaan bersih, seperti 

kertas, perkembangan anak selanjutnya ditentukan oleh pengalaman 

hidup selanjutnya bersama lingkungannya yaitu orang tua atau guru. 

Psikologi anak merupakan ilmu yang mempelajari tingkahlaku 

manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, masa pemain, masa 

sekolah, masa remaja, sampai periode menjelang dewasa8. 

Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih 

mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses 

perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan 

menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan9. 

Dapat disimpulakn psikologi anak adalah pengaruh pengalamn 

dan lingkungan hidup terhadap perkembangan anak yang menitik 

beratkan pada faktor keturunan sebagai faktor yang berperan terhadap 

 
8 Kartono, Kartini. 1995. Psikologi Anak. Bandung: Mandar Maju. 
9 Monks, F.J.; Knoers, A.M.P; dan Haditono, S.T. 1992. Psikologi Perkembangan, Pengantar  

  dalam Berbagai Bagiannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Papalia, 
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isi kepribadian seseorang. Ketika dilahirkan seorang anak adalah 

pribadi yang  masih  bersih  dan  peka terhadap rangsangan dari 

lingkungannya. Dalam hal ini orang tua menjadi tokoh penting yang 

mengawasi perkembangan dan mengatur perilaku dan psikologi anak. 

2.3.3.1. Beban Psikologi Anak Yang Sakit 

Pada setiap pasien / anak selain menderita akibat 

penyakitnya juga mendapatkan efek psikologis dari tempat 

perawatannya, Terkadang beban mental tersebut lebih berat dari 

penyakitnya sendiri, meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Tertekan dan jenuh 

2. Keinginan kebersamaan, menginginkan keluarga dan teman  

3. Keinginan lingkungan yang sesuai dengan dunianya  

 

2.3.3.2. Anak Yang DIrawat Di Rumah Sakit 

Anak yang dirawat di RS berkaitan dengan umur anak yaitu : 

1. Bayi  

Bayi tidak mampu berpikir secara rasional tetapi mampu untuk 

merasakan. Pengalaman hidupnya terbatas pada unit keluarga 

terdekat dimana dia menikmati asuhan, cinta perasaan dan aman.  

2. Balita umur 1-3 tahun 

Telah membangun hubungan dengan ibunya. Kemampuan bicara 

baru dimulai dan mempunyai kesulitan untuk Berkomunikasi. 

3. Balita Pra Sekolah (3 - 5 tahun) 

Anak pra sekolah sudah mengerti dengan bahasa yang sedemikian  
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komplek, sehingga ia dapat bermain sendiri atau ditemani anak-

anak lain, asal cukup sehat melakukan hal itu.  

4. Anak sekolah (5-10 tahun) 

Kelompok anak ini menerima keadaan masuk rumah sakit dengan 

sedikit ketakutan. Reaksi yang timbul  tergantung pada tingkat 

kecerdasan dan bagaimana kondisi penderitaan anak. Sehingga 

diperlukan rumah sakit anak menyediakan tempat bermain. 

 

2.4.  Tinjauan Healing Environtment 

2.4.1. Kajian Teori Healing Enviroment 

Faktor lingkungan memegang peran besar dalam proses 

penyembuhan manusia yaitu sebesar 40%, faktor medis 10%, faktor 

genetis 20% dan faktor lain-lain 30%. Faktor lingkungan terdiri dari 

lingkungan alami maupun  lingkungan  buatan. Lingkungan buatan 

meliputi ruangan, bangunan. Besarnya peran lingkungan dalam proses 

penyembuhan, sudah  sewajarnya faktor lingkungan memiliki poin yang 

besar dalam rancangan suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu 

konsep desain yang menempatkan faktor lingkungan dalam porsi besar 

adalah konsep healing environment10. 

Healing environment berasal dari Bahasa Anglo-Saxon Haelen 

yang berarti keseluruhan atau dapat pula diartikan sebagai keselarasan 

antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Pada konteks makna, healing environment 

berarti lingkungan penyembuhan. Lingkungan  penyembuhan yang positif 

 
10 Jones. 2003. “Environmental Factors the Concept Healing Environment,”  Book In Health and 

Human Behaviour. 
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penting dan sangat diperlukan utamanya pada interior bangunan yang 

menunjang fasilitas kesehatan. Diantaranya adalah hubungan dengan alam, 

memberikan pasien rasa kontrol untuk mengurangi stress secara 

signifikan, menyediakan akses dukungan positif.11 

Healing environment adalah lingkungan fisik fasilitas kesehatan 

yang dapat mempercepat waktu pemulihan kesehatan pasien atau 

mempercepat  proses adaptasi pasien dari kondisi kronis serta akut dengan 

melibatkan efek psikologis pasien di dalamnya. Penerapan konsep healing 

environment pada lingkungan perawatan akan tampak pada kondisi akhir 

kesehatan pasien, yaitu pengurangan waktu rawat, pengurangan biaya 

pengobatan, pengurangan rasa sakit, pengurangan stress atau perasaan 

tertekan, memberikan suasana hati yang positif, membangkitkan semangat, 

serta meningkatkan pengharapan pasien akan lingkungan.12 

Jadi dapat disimpulkan, Healing Environment adalah pengaturan 

fisik dan psikis  pasien, keluarga dan staf serta membantu mereka untuk 

mengatasi stres yang disebabkan oleh penyakit, rawat inap, kunjungan 

medis, pemulihan dan berkabung. Dengan lingkungan penyembuh secara 

lingkungan alami maupun buatan, suatu desain lingkungan terapi yang 

dirancang pada fasilitas kesehatan untuk membantu proses pemulihan 

pasien secara fisik dan psikologis. 

 

 
11 Hasya, Hadiana. A. & Departe Nanik. R. “ Penerapan Healing Environment Pada Interior  

    Instalasi Kebidanan dan Kandungan. Semarang. Institit Teknologi Sepuluh Nopember  

    (ITS). Juranal Sains Dan Seni Pomits. Vol. 6, No. 2. 2017. 2337-3520. (2302-928X Print) 
12 Widihardjo, & Wibisono (2013) “Healing environment” 



47 

 
 

2.4.2. Dampak Healing Environment bagi kesehatan 

Konsep healing environment memiliki dampak tersendiri bagi pelaku 

kegiatannya yang diterapkan pada suatu fasilitas kesehatan, bagi pasien, 

pengelola maupun pengunjung baik dampak positif maupun negatif. 

Daftar dampak yang ditimbulkan oleh konsep healing environment13: 

• Mengurangi rasa sakit dan Mengurangi terjadinya infeksi; 

• Mengurangi stress pada pasien, keluarga dan pengelola; 

• Meningkatkan tidur, pemulihan dan kegembiraan pasien; 

• Meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas pengelola; 

• Meningkatkan kemampuan untuk memelihara kualitas sebagai 

pemerhati kesehatan  

• Perbedaan dari penyedia fasilitas kesehatan yang lain 

 

2.4.3. Pengaruh Pendekatan Healing Environment Pada Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Terhadap Kesembuhan 

Terdapat tiga unsur yang digunakan dalam mendesain healing 

environment, yaitu alam, indra dan psikologis. Berikut penjelasannya14 : 

2.4.3.1. Alam (Nature)  

Alam merupakan alat yang mudah diakses dan melibatkan panca indra, 

yang memberikan konstribusi bagi keadaan emosi yang positif, 

menurunkan kadar hormone stres dan meningkatkan energi. Unsur 

alam yang ditempatkan ke dalam pengobatan pasien dapat membantu 

menghilangkan stres yang diderita pasien. Healing garden mengacu 

 
13 Fouts dan Gaby (2008) dalam Bloemberg dkk (2009), 
14 Afiqoh, Skripsi. “Tiga Unsur pada Healing Environtment,” Perencanaan dan Perancangan  

   Rumah Sakit Ibu & Anak, 2010 



48 

 
 

pada berbagai fitur taman yang memiliki kesamaan dalam mendorong 

pemulihan stres dan memiliki pengaruh positif pada pasien, 

pengunjung dan staf rumah sakit. 

Menurut Koschnitzki (2011), ada beberapa jenis taman/garden di 

dalam rumah sakit, yaitu : 

a. Contemplative garden bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan 

memperbaiki semangat. 

b. Restorative garden bermanfaat untuk kesehatan dan membuat 

perasaan orang yang sakit menjadi lebih baik. 

c. Healing garden mengacu pada berbagai fitur taman yang memiliki 

pengaruh positif pada pasien, pengunjung dan staf rumah sakit.  

d. Enabling garden merupakan taman umum, semua orang dari 

berbagai usia serta kemampuan dapat menikmati dan berinteraksi. 

e. Therapeutic garden merupakan sebuah taman yang mencoba 

meningkatkan pengobatan terapi medis lingkungan alam. 

Karakter Dalam Healing Garden Tergantung pada tingkat 

stress pasien dan pengunjung, taman harus terdiri dari ruang yang 

berbeda dengan karakter yang berbeda seperti : Tenang, alam liar, 

Kaya jenis (berbagai spesies hewan dan tumbuhan), ruang, alami, 

taman yang menyenangkan, budaya dan kegembiraan. 

Setiap lokasi memiliki keunikan masing-masing seperti 

masalah iklim mikro, fitur lanskap, vegetas dan orientasi matahari 

yang menentukan potensi penggunaan taman dan desain. Desain yang 

diusulkan oleh elemen-elemen serta Pola pada taman penyembuhan. 
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      Tabel 2.4. Elemen Dan Pola Taman Penyembuhan 

No Elemen Taman 

Penyembuh 

Pola 

1. 
Gerbang, Pagar 

dan Dinding 

Jalan masuk 

Gerbang dan pagar 

Dinding taman 

2. Ruang 

Ruang luar positif (secara fungsional 

menghubungkan ke rumah atau bangunan) 

Hirarki ruang terbuka 

Tingkat intimasi ( hirarki ruang, alur cerita , ruang 

pengenalan) 

Titik persinggahan (menyediakan titik yang 

menarik di tengah ruang) 

Koneksi dengan alam 

3. Jalan 

Archway (menyediakan jalan kecil yang menarik)  

Tujuan (letak jalan menghubungkan antar ruang)  

Bentuk jalan 

Jalur jalan yang kurang ratadi tengah (tengah jalan 

harus kurang rata untuk persinggahan / ruang atau 

titik) 

4. Area Duduk 

Sequence (rangkaian) area duduk  

Koneksi dengan matahari  

Kursi taman (tempat, fungsi, bahan, dan tampilan) 

alcove (daerah tempat  duduk kecil)  

Tempat duduk melingkar  

Penempatan kursi (keuntungan lokasi) 

Bangku pada pintu depan  

5. 
Alam dan 

Satwa Liar 

Letak pohon (membuat sealami mungkin)  

Sayur dan taman buah  

Memperbanyak bunga  

Pendukung satwa liar (warna, bahan, dan tanaman)  

Daerah peneduh (sealami mungkin, pergola atau 

pohon) 
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6. Elemen Air 

penggunaan air (kolam dan kolam renang)  

Air mancur dan tetesan air  

Air terjun  Sebuah jembatan di atas elemen air 

7. 

Pendukung 

Aktifitas dan 

Kerja 

Tempat aktivitas (bekerja, belajar, acara sosial) 

 Duduk dan bekerja di taman 

             Sumber : (Afiqoh, Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Ibu & Anak, 2010). 

2.4.3.2. Indra (Senses)  

Indra pada manusia meliputi pendengaran, penglihatan,  peraba, 

penciuman dan perasa. Masing-masing indra memegang peranan 

penting dalam proses penyembuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Indra pendengaran  

Suara yang menyenangkan dapat mengurangi tekanan darah dan 

detak jantung sehingga menciptakan sensasi kenikmatan yang 

mempengaruhi sistem saraf. Suara yang dapat menenangkan 

pikiran, antara lain:  

• Suara dialam membuat suasana tenang  

• Suara musik, digunakan untuk mengurangi depresi 

2. Indra penglihatan  

Dapat membuat mata menjadi santai/relax seperti pemandangan, 

 cahaya alami, karya seni dan penggunaan warna tertentu.  

3. Indra peraba  

Sentuhan merupakan mekanisme dasar karena sentuhan 

menegaskan apa yang mereka lihat, cium, rasa dan dengar.  

4. Indra penciuman  
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Bau yang menyenangkan dapat menurunkan tekanan darah dan 

detak jantung, sedangkan bau yang tidak menyenangkan dapat 

meningkatkan detak jantung dan pernapasan.  

5. Indra perasa  

Indra perasa menjadi terganggu pada saat pasien mengalami sakit. 

Hal ini biasanya ditunjukkan dengan berubahnya rasa makanan 

maupun minuman saat di konsumsi,  

2.4.3.3. Psikologis  

Secara psikologis, healing environment membantu proses pemulihan 

pasien menjadi lebih cepat, mengurangi rasa sakit dan stres. Perawatan 

pasien yang diberikan  memperhatikan terhadap pilihan, kebutuhan 

dan nilai-nilai yang menuntun pada keputusan klinis pasien. Ada lima  

dimensi untuk perawatan pasien, antara lain15 : 

• Rasa kasih sayang, empati dan tanggapan terhadap kebutuhan;  

• Informasi dan komunikasi  

• Kenyaman fisik; 

• Dukungan emosional; 

• Keterlibatan keluarga dan teman-teman; 

 

2.4.4. Penerapan Healing Environment Pada Aspek Physical Outcome 

Theory 

Dalam Healing Environment itu sendiri terdapat teori Physical 

Outcome, yaitu teori yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien di 

 
15 Departement of Health, “Psikologis Perawatan Pada Pasien,” 2001 
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rumah sakit secara jasmani dan rohaninya juga. Teori ini memiliki 

beberapa aspek yang dapat membantu mempercepat penyembuhan pasien 

baik secara jasmani maupun rohani tadi. Aspek- aspek tersebut nantinya 

diterapkan dalam Interior dan Eksterior bangunan rumah sakit. Aspek-

aspek yang termasuk dalam Physical Outcome Theory tersebut adalah16 :   

1. Nature adalah alam sekitar atau buatan yang berada di sekitar dan di 

dalam site.  

2. Fresh Air adalah Udara bersih yang berada di sekitar dan di dalam site,  

baik yang alami maupun buatan seperti dari air conditioner.  

3. Noise ini memiliki artian tingkat kebisingan yang ada di site sebaiknya 

tingkatannya rendah agar tidak mengganggu kenyamanan pasien.  

4. Light yang dimaksud disini adalah cahaya matahari yang masuk ke 

dalam site dan cahaya buatan yang ada di dalam site.  

5. Psycologycal Aspect adalah aspek yang mempengaruhi pikiran pasien 

seperti pemilihan warna, pemilihan tekstur, peletakan aromatheraphy.  

Semua aspek diatas memberikan hasil yang sama pada penelitian 

lain, yakni semua itu memiliki andil yang cukup dalam membantu 

menyembuhkan pasien baik secara rohani maupun jasmani dengan dibantu 

aspek lain berupa dukungan keluarga, dan kecakapan staff rumah sakit. 

 

 
16 Ramadhani Glabella. E, dkk. 2018, “Penerapan Physical Outcome Theory Pada Desain Rumah  

   Sakit Ibu Dan Anak Di Surakarta”. 48 Jurnal Ilmiah  Arsitektur dan Lingkungan Binaan. UNS.  

   Vol 16, No. 1 ; hal. 39- 
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2.4.5. Faktor Fisik pada Healing Environment 

Arsitektur tidak bisa menyembuhkan, tetapi dapat menyediakan 

lingkungan  yang mendukung orang dalam menghadapi stres atau gejala 

lain dari penyakit. Faktor atribut fisik lingkungan yang terbukti 

mempengaruhi pasien, pengunjung dan pengelola. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut17: 

a. Pencahayaan 

Pencahayaan tidak langsung (indirect lighting) yang hangat, karena  

dapat menciptakan suasana lingkungan yang lebih alami dan 

menyenangkan18. Selain itu, pencahayaan langsung juga memberikan 

perasaan hangat. Bayangan yang ditimbulkan dari obyek benda yang 

terkena cahaya dapat memerikan “perasaan” alami. 

 

Gambar 2.28  Pencahayaan Tidak Langsung dan Pencahayaan 

alami pada Koridor Rumah Sakit 
Sumber: https://www.pinterest.com/ diakses 18 November 2020 

 

Pencahayaan alami dianggap lebih menguntungkan dibanding 

pencahayaan buatan bagi kenyamanan psikologis. Sebuah studi 

mengemukakan bahwa pasien yang terkena sinar matahari selama 

proses penyembuhan setelah operasi mengalami tingkat stress dan 

 
17 Laporan Healing Environment in Radiotherapy (Bloemberg, et al., 2009) 
18 Cassidy, 2003 “The Coalition for Health Environment Research” dalam Bloemberg, et  

   al., 2009 

https://www.pinterest.com/
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sakit yang lebih rendah. Oleh sebab itu, setiap ruang harus memiliki 

jendela guna memasukkan cahaya alami ke dalam ruang. 

b. Penghawaan 

Udara segar dari luar ruang berdampak positif bagi pasien. Penyediaan 

udara segar pada ruangan melalui ventilasi dapat memperbaiki kualitas 

udara yaitu suhu dan kelembaban ruang dengan melalui udara segar.  

c. Aroma 

Aroma yang dianggap sebagai aroma positif dapat mengurangi 

kecemasan, sedangkan aroma negatif memicu stress dan ketakutan. 

Aroma ini dapat memberikan perasaan tenang bagi para pasien. 

d. Taman pada Ruang Luar 

Alam dan elemen-elemen alam memegang peran penting dalam 

healing environment. Sebuah penelitian mengatakan bahwa pasien, 

keluarga dan pengelola mengalami tingkat stress yang lebih rendah 

ketika memiliki akses menuju alam melalui taman indoor maupun 

outdoor19 Taman pada fasilitas kesehatan menjadi tempat untuk 

berkumpul dan bersosialisasi dengan menikmati alam yang ada atau 

pasien dapat menikmati “kesendirian” dengan alam secara privasi. 

 
Gambar 2.29  Healing Garden, Dell Children's Hospital, Austin, TX. 

Sumber: https://www.pinterest.com/ diakses 18 November 2020 

 

 
19 Schweitzer et al., 2004 dalam Bloemberg, et al., 2009 

https://www.pinterest.com/
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e. Alam pada Ruang Dalam 

Pemandangan (view) alam melalui jendela memiliki dampak yang 

menguntungkan bagi pasien. Sangat disarankan bagi rumah sakit untuk 

menciptakan lingkungan pemandangan hijau. 

 
Gambar 2.30  Alam dan Aquarium Didalam Interior 

Sumber : Yishun Community Hospital dan The Royal Children’s Hospital 

 

Vegetasi  dalam ruang, hewan  peliharaan dan akuarium dapat menjadi 

solusi dalam membawa alam ke dalam ruangan. Selain memiliki 

pengaruh langsung terhadap kualitas udara, tanaman dalam ruang 

dapat mempengaruhi kesehatan melalui mekanisme psikologis, seperti 

pengurangan stress dan rasa sakit20 Gambar / foto tentang alam juga 

dapat membantu mengurangi stress dan rasa sakit. 

f. Kebisingan, Ketenangan dan Musik 

Kebisingan mempengaruhi mood pasien dan dapat mempengaruhi pola 

istirahat dan tidur pasien, selain itu juga dapat menyebabkan hypoxia 

dan meningkatkan tekanan darah. Akustika pada fasilitas kesehatan 

harus sangat diperhatikan. Ruang dalam dapat dirancang agar dapat 

menyerap kebisingan, seperti pemilihan penutup lantai dan dinding 

Namun tidak semua suara harus ditiadakan. Suara seperti musik yaitu 

musik yang memiliki melodi yang lembut. 

 
20 van den Berg, 2005 dalam Bloemberg et al., 2009 

http://www.thomsonadsett.com/project/yishun-community-hospital
http://www.thomsonadsett.com/project/yishun-community-hospital
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g. Suasana Rumah 

Tingkat stress pada pasien akan berkurang apabila pasien merasa 

bahwa dirinya “bukan pasien”. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan 

menciptakan suasana rumah pada ruang-ruang di RSIA.   

 
Gambar 2.31  Nuansa Homey pada Lobby Northside Hospital Cherokee 

Sumber : Northside Hospital Cherokee 

 

Namun RSIA juga tidak boleh terlalu “homey”. Orang-orang berharap 

RSIA menjadi sebuah bangunan yang mengesankan dengan suasana 

profesional. RSIA harus memberikan perasaan bagi pasien bahwa 

disinilah tempat penyembuhan, yang dengan sendirinya memberi 

kontribusi kepada proses penyembuhan.  

h. Tata Ruang 

Pada RSIA, orang-orang harus dapat menemukan tujuanya dengan 

mudah. Bentuk bangunan yang asimetris dapat menjadi solusi tata 

ruang pada RSIA. Pintu masuk, area parkir dan unit gawat darurat 

harus dapat dengan mudah ditemukan. Tanda (sign) harus diletakkan 

pada luar dan dalam bangunan. Tanda tersebut harus menarik perhatian 

dan menggunakan warna yang berbeda untuk tiap departemen. 

i. Seni dan Selingan Positif 

Seni dan dekorasi dapat meningkatkan nilai estetika pada lingkungan  
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dan menjadi selingan visual. Gambar wajah yang bahagia, binatang, 

elemen alam seperti air, samudera, gunung dapat meningkatkan 

keceriaan pada lingkungan. 

 
Gambar 2.32  Seni Pada Dinding 

Sumber : Mattel Children's Hospital 

j. Warna  

Warna-warna kusam dan abu-abu sebaiknya dihindari karena warna-

warna tersebut berhubungan dengan depresi. Warna yang hangat dan 

tidak terlalu dominan sangat disarankan untuk RSIA. Selain itu, 

warna-warna dan tekstur alami juga disarankan. Warna-warna terang 

juga dapat membangun mood dengan baik. Sedangkan  warna  primer 

dapat  menenangkan  istirahat  pasien. Namun warna yang terlalu 

terang juga tidak seharusnya digunakan21. 

 

2.6.5. Faktor Sosial dan Psikologis pada Healing Environment 

Beberapa factor sosial dan psikologis yang perlu menjadi perhatian 

dalam perancangan22: 

1. Privasi 

Ruang privat mengurangi resiko penyebaran dan penularan infeksi 

dirumah sakit dan memberi kebebasan dan keleluasaan bagi pasien 

dan tim medis dalam melakukan konsultasi maupun pemeriksaan.  

 
21 Block, Block dan Gyllenhall (2004) dalam Bloemberg et al. (2009), 
22 Bloemberg, et al., 2009 
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2. Merasa Terkendali 

Menyediakan kesempatan bagi pasien untuk memilih secara bebas 

dalam menentukan lingkungan perawatan dan pemulihan (misal 

mengubah intensitas cahaya dan suhu ruang), pendampingan (jam 

besuk yang fleksibel) dan waktu kegiatan-kegiatan dilakukan.  

3. Diperlakukan dengan Hormat 

Meskipun staf rumah sakit sering di bawah banyak tekanan, sangat 

penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perhatian 

khusus dan sedang diperlakukan dengan hormat. 

4. Akses Informasi 

Pasien membutuhkan informasi yang dapat dengan mudah 

dimengerti dan dicerna. Informasi yang membingungkan harus 

dihindari karena dapat menyebabkan stress pada pasien. 

5. Konseling dan Dukungan Kelompok 

Menyediakan kesempatan untuk pasien menerima terapi psikologis 

atau konseling yang lebih positif terhadap situasi mereka.  

6. Cinta, Perawatan dan Kasih Sayang 

7. Tim Medis Terpadu 

Pasien ditangani dengan baik ketika semua tim medis bekerja sama 

dengan tujuan dan visi yang sama. Komunikasi antara tim medis &  

pasien harus jujur, mendukung dan menguatkan. 
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2.5. Studi Literatur 

Subbab ini mendeskripsikan tentang penelitan-penelitian sebelumnya yang  

berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan : 

Tabel 2.5  Studi Literatur 

No Penulis Judul Penelitian Fokus Bahasan 

1. Afiqoh Perencanaan dan 

Perancangan Rumah 

Sakit Ibu dan Anak 

• Aspek psikologis pada ibu 

hamil 

• Aspek psikologi anak 

• Unsur-unsur yang digunakan 

dalam mendesain Healing 

Environment 

• Taman Penyembuh  

2. Elizabeth B 

Hurlock 
Psikologi 

Perkembangan ibu 

hamil 

• Aspek psikologis kehamilan 

3. Bloemberg 

dkk 

Healing Environment 

in Radiotherapy 

• Dampak healing environment 

bagi kesehatan 

• Faktor-faktor yang terdapat 

pada Healing Environment 

4. Glabella 

Ersyara 

Ramadhani, 

dkk 

Penerapan Physical 

Outcome Theory Pada 

Desain Rumah Sakit 

Ibu Dan Anak Di 

Surakarta 

• Penerapan Physical Outcome 

Theory dalam Healing 

Environment  

5. Indah Dwi 

Putra. S  

Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Kota Semarang  

Dengan Konsep 

Healing Environment 

• Konsep dasar program ruang 

pada Rumah Sakit Ibu dan 

Anak 

Sumber : Analisa Penulis 
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2.6. Studi Preseden  

2.6.1. RSIA Kemang Medical Care 

 

 

Kemang Medical Care merupakan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang 

Kemang Medical Care menyediakan pelayanan kesehatan terbaik yang 

didedikasikan secara eksklusif kepada wanita dan anak, mengacu 

kepada Depkes RI, Persi dan pedoman WHO serta merujuk kepada 

rumah sakit terkemuka di negara - negara lain.  

a. Lokasi Tapak : Jl. Amoera Raya No. 34, Jakarta Selatan. 

• Berlokasi di kawasan strategis dan dekat pemukiman warga. 

• Dekat dengan Bank BRI dan Menghadap langsung ke jalan raya. 

b. Fisik Bangunan 

Bentuk Banungan RSIA ini berbentuk persegi. Tampak 

gedung cukup mewah. Pintu utama terletak di depan gedung 

sedangkan pintu servis terletak di belakang gedung. Area parkir berada 

di samping dan di belakang gedung dengan kapasitas ± 20 mobil. Luas 

bangunan rumah sakit seluas 3000 m². 

Tata udara yang digunakan adalah air conditioning yang 

disediakan oleh gedung. Pencahayaan dengan menggunakan lampu 

down light untuk penerangan umum dan pencahayaan alami dengan 

Gambar 4.33  RSIA Kemang Medical Care 

Sumber : www.kemangmedicalcare.com 

Diakses : 03-10-2020 

  

http://www.kemangmedicalcare.com/
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memanfaatkan jendela yang ada di gedung. Penataan suara hanya 

mengandalkan plafond gypsum dan karpet untuk area tertentu 

Tabel 2.6  Fasilitas RSIA Kemang Medical Care 

 
Sumber : www.kemangmedicalcare.com 

Diakses : 03-10-2020 

 

 

2.6.2. RSIA Puri Bunda Bali 

 
 

 

RSIA Puri Bunda adalah satu pusat pelayanan kesehatan khusus 

perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang berkualitas 

dan terpadu dengan dukungan sarana diagnostik mutakhir dan sarana fisik 

Gambar 2.34  RSIA Puri Bunda Bali 

Sumber : https://www.puribunda.com/ 

Diakses : 08-10-2020 

  

http://www.kemangmedicalcare.com/
https://www.puribunda.com/
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bangunan yang memadai. RSIA Puri Bunda hadir dengan konsep rumah 

sakit bersalin yang aman dan pelayanan hotel berbintang yang nyaman dan 

memberikan kenyamanan pasca-persalinan, tersedia ruang rawat inap 

dengan peralatan dan perlengkapan standar hotel berbintang. 

a. Lokasi Tapak : Jalan Gatot Subroto VI/19 Denpasar, letak rumah 

sakit di tengah lingkungan yang tidak polutif serta terhindar dari 

hiruk pikuk lalu lintas. 

b. Fisik Bangunan 

Bentuk Bangunan RSIA ini berbentuk persegi panjang dengan bentuk 

atap khas daerah Bali. Tampak atap tradisional namun tetap natural 

dengan suasana alam alami. 

Tabel 2.7  Fasilitas RSIA Puri Bunda Bali 

 
 

 
 

 

 

 

Sumber : https://www.puribunda.com/ 

Diakses : 08-10-2020 

  

https://www.puribunda.com/
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2.6.3. RSIA Belleza Kedaton 

 
 

 

RSIA Bunda Jakarta berawal dari praktek pribadi Pendiri,  

RSIA Belleza Kedaton merupakan RSIA yang dikelola oleh PT. 

Rilyzni Perkasa Investama dengan konsep pelayanan terpadu untuk ibu 

dan anak dengan segala permasalahan kesehatan anak.  

a. Lokasi Tapak : Jl. Sultan H., Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 

• Berlokasi di kawasan strategis dan dekat pemukiman warga. 

• Menghadap langsung ke jalan raya. 

b. Bangunan 

1. Fisik Bangunan 

Bentuk Bangunan RSIA ini berbentuk persegi. Tampak gedung 

cukup mewah. Pintu utama terletak di depan sedangkan pintu 

servis terletak di belakang gedung. Area parkir berada di samping 

dan di belakang gedung dengan kapasitas ± 20 mobil. pencahayaan 

alami dengan memanfaatkan jendela yang ada di gedung 

2. Teknik bangunan 

Fasilitas yang disediakan adalah air PAM, PLN, Fireequipment 

dengan sistem kontrol dari gedung seperti smokedetector, spinkler, 

Gambar 2.35  Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza Kedaton 

Sumber : http://www.rsiabellezakedaton.com/ 

Diakses : 02-02-2020  

http://www.rsiabellezakedaton.com/


64 

 
 

hydrant dan tabung gas juga fasilitas toilet pria dan wanita. 

Tabel 2.8  Fasilitas RSIA Belleza Kedato 

 

 

 

 

2.6.4. Cone Health Women’s & Children’s Center at Moses Cone Hospital 

 
 

 

 

Cone Health Women’s & Children’s Center at Moses Cone Hospital 

dirancang dengan konsep Healing Environment yang menerapkan 

Gambar 3.6  Cone Health Women’s & Children’s Center 

Hospital Sumber : https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-

and-childrens-center/  Diakses : 08-10-2020 

  

Sumber : http://www.rsiabellezakedaton.com/ 

Diakses : 02-02-2020 

 

https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
http://www.rsiabellezakedaton.com/
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penelitian terbaru dalam desain ruang untuk mendorong ketenangan 

maksimum dan penyembuhan. Dengan suasana yang tenang, ruang 

keluarga intim, cahaya alami dan taman yang indah, diharapkan pasien 

akan menjadi lebih nyaman selama masa perawatan. 

a. Lokasi Tapak : 1121 North Church Street Entrance C, 

Greenboro, Nc, Amerika Serikat Lampung, Berlokasi di kawasan 

strategis. 

b. Fisik Bangunan 

Bentuk Bangunan RSIA ini berbentuk persegi panjang. Tampak 

gedung yang simple namum modern.  

Tabel 2.9  Fasilitas Cone Health Women’s & Children’s Center Hospital 

 

Sumber : https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/   

Diakses : 08-10-2020 

 

 

https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
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2.6.5. Women and Children's Centre Bendigo Hospital 

 
            

 

Rumah Sakit Bendigo yang baru merupakan pengembangan rumah 

sakit regional terbesar di Victoria. Rumah Sakit ini menerapkan konsep 

Healing Environment yang mengoptimalkan akses pasien dengan 

lingkungan. Dirancang oleh Silver Thomas Hanley bekerja sama dengan 

arsitek Bates Smart, proyek senilai $ 630 juta ini memberikan fasilitas 

perawatan kesehatan kelas dunia dan bertujuan untuk menyediakan 

lingkungan yang ramah, holistik, dan positif yang mendorong 

kesejahteraan.  

a. Lokasi Tapak : 100 Barnard St, Bendigo VIC, Australia, 

Berlokasi di kawasan strategis. 

b. Fisik Bangunan 

Bentuk Bangunan RSIA ini berbentuk persegi persegi dengan fasad 

kaca-kaca yang tertata secara modern. Bagian dalam RSIA 

Bendigo yang baru mengacu pada pemandangan jalan-jalan sipil 

klasik di daerah Bendigo.  

 

Gambar 2.37  Women and Children's Centre Bendigo Hospital  
Sumber : https://www.bendigohealth.org.au/Womenandchildrensservices/   

Diakses : 10-10-2020 

https://www.bendigohealth.org.au/Womenandchildrensservices/


67 

 
 

Tabel 2.10  Fasilitas Women and Children's Centre Bendigo Hospital 

 

Sumber : https://www.bendigohealth.org.au/Womenandchildrensservices/    

Diakses : 10-10-2020 

 

 

2.7. Kesimpulan Studi Preseden 

 

Tabel 2.11 Kesimpulan Studi Preseden 

No Nama Bangunan RSIA Fokus Studi Ruang 

1 RSIA Kemang  Medical Care 

 

 
 

Penerapan perancangan 

• Layanan kesehatan yang berada di pusat kota 

yang strategis 

• Desain fasad bangunan yang modern dan 

minimalis dengan menggunakan pola jalinan 

plester panel beton dan kaca warna untuk 

meniru daerah sekitarnya didominasi oleh 

bangunan non-komersial  

• Penggunaan fasad kaca berwarna tersebut 

diambil setelah membaca sebuah buku 

Sumber : 

www.kemangmedicalcare.com 

Diakses : 03-10-2020 

https://www.bendigohealth.org.au/Womenandchildrensservices/
http://www.kemangmedicalcare.com/
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mengenai chromotherapy, yaitu terapi warna. 

• Setiap ruang dihubungkan dengan koridor-

koridor. Pada lantai 3 dan 4, ada 2 koridor yang 

dihubungkan  dengan void di area ruang 

tunggu, membentuk suatu seperti ‘rahim’. 

• Menggunkan pencahayan buatan disetiap 

ruangan, karena disetiap ruang terlihat cukup 

sempit. 

• Penghawaan yang digunakan yaitu dengan 

penghawaan alami maupun penghawaan buatan 

• Design interior kamar perawatan perempuan 

yang serasa di rumah sendiri, dengan 

menerapkan prinsip rooming-in yang akan 

mempererat hubungan antara ibu dan bayi yang 

baru dilahirkan 

• Design interior yang child friendly akan 

membantu proses pemulihan anak 

• Terdapat ruang persalinanda n ruang operasi 

• Atap yang digunakan pada RSIA ini 

menggunakan jenis atap datar atau atap dak 

2 RSIA Puri Bunda Bali 

 

 
 

 

 

Penerapan perancangan 

• Desain bangunan tradisional bali yang menyatu 

dengan alam  

• Memadukan konsep rumah sakit bersalin yang 

aman dan pelayanan hotel berbintang yang 

nyaman 

• Letak RSIA di pinggiran kota di tengah 

lingkungan yang tidak polutif serta terhindar 

dari hiruk pikuk lalu lintas 

• Mengutamakan persalinan ILA (Ruang 

Persalinan Tanpa Rasa Nyeri) 

• Desain interior setiap ruang kamar didesain 

Sumber : 

https://www.puribunda.com/ 

Diakses : 08-10-2020 

  

https://www.puribunda.com/
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sesuai fungsi ruang 

• Atap yang digunakan pada RSIA ini 

menggunakan jenis atap genteng  

3 RSIA Belleza Kedaton 

 

 
 

 

Penerapan perancangan 

• Layanan kesehatan yang berada di pusat kota 

yang strategis 

• Desain fasad bangunan yang modern dan 

minimalis dengan perpaduan warna pink 

• Layanan unggulan lain yang dimiliki adalah 

metode bayi tabung, perinatologi 

• Interior setiap ruang kamar didesain sesuai 

fungsi kamar ibu atau anak 

4 Cone Health Women’s & 

Children’s Center at Moses 

Cone 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Penerapan perancangan 

• Layanan kesehatan yang berada dipinggiran 

Carolina Utara 

• Desain menggunakan lanskep alam dan 

perilaku manusia 

• Mengoptimalkan cahaya matahari dan 

pemandangan alam 

• Cahaya alami menyinari setiap kamar dan 

warna-warna cerah membantu membedakan 

lantai dan pencarian jalan 

• Terdapat ruang persalinan normal, water birth 

dan ruang operasi 

• Ruang berkumpul pasien, pengunjung dan staf, 

area khusus cafeteria dan gift shop 

• Atap yang digunakan pada RSIA ini 

menggunakan jenis atap datar atau atap dak 

5 Women and Children's 

Centre Bendigo Hospital 

 

 

 

Penerapan perancangan 

• Desain Fasad bangunan yang  modern 

• Lebih banyak menggunakan pencahayaan alami 

Sumber : 

http://www.rsiabellezakedat

on.com/ 

Diakses : 02-02-2020 

  

Sumber : 
https://www.conehealth.com/locati

ons/profile/womens-and-childrens-

center/  Diakses : 08-10-2020  

http://www.rsiabellezakedaton.com/
http://www.rsiabellezakedaton.com/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/


70 

 
 

 

 

 
 

disetiap ruang 

• Menggunakan matrial local seperti kayu 

• Kaca memberikan view pada bangunan 

• Interior yang menggunakan warna akan 

menciptakan lingkungan yang menenangkan 

membantu proses penyembuhan pasien 

• Menyatukan lanskap alam sekitarnya dengan 

menghadirkan jalan-jalan dengan deretan 

pepohonan di dalam gedung 

• Healing garden menyediakan lingkungan yang 

ramah, holistik, dan positif pada pengguna 

• Atap yang digunakan pada RSIA ini 

menggunakan jenis atap datar atau atap dak 

Sumber : Analisa Penulis, 2020 

 

 

 

2.8. Keluaran Skema Desain 

 

 

 

 

Gambar 2.38  Konsep dan Aplikasi Healing Environment pada RSIA 

Sumber : Analisa Penulis, 2020 

  

Sumber : 

https://www.conehealth.com

/locations/profile/womens-

and-childrens-center/  

 Diakses : 08-10-2020 
  

https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
https://www.conehealth.com/locations/profile/womens-and-childrens-center/
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Tabel 2.12  Penerapan Healing Environment Pada Aspek Physical Outcome 

Theory Kedalam Ruang-Ruang 

No 
Aspek Physical 

Outcome Theory 
Penerapannya Pengaplikasian 

1. Nature  

Alam sekitar site yang bersifat 

alam dan buatan. Aspek Nature 

ini diterapkan pada Healing 

Garden yang berada di lantai 

dasar dan rooftop bangunan. 

Healing Garden ini sendiri 

memiliki beberapa kriteria  

yaitu : 

• Memiliki gerbang/pagar 

pembatas 

• Memiliki ruang tersendiri 

untuk areanya 

• Memiliki jalan setapak 

• Memiliki area duduk dan 

berteduh 

• Dapat sebagai habitat satwa 

liar seperti burung, 

• Memiliki elemen air 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fresh Air  

Udara alami dan buatan yang 

berada di sekitar dan didalam 

bangunan. Udara buatan 

didalam bangunan didapat dari 

pemasangan air conditioner 

didalam ruang. Sedangkan, 

udara alami didapat dari 

vegetasi-vegetasi yang ditanam 

di sekitar site vegetasi ini dapat 

membantu meredakan polusi 

udara. Kriteria vegetasi yaitu : 

 

 

 

Udara yang bersih dan segar sendiri juga 

bisa didapat dari sistem cross ventilation 

pada banguan dengan vertical garden. 

Gambar 2.40 Gambar diatas menunjukan 

beberapa kriterian healing garden 

Sumber : Pinterst dan Analisa Penulis, 2021 

Gambar 2.39 Alam buatan yang 

diterapkan di area healing garden  

Sumber : https://www.pinterest.com/ 

diakses 7 Januari 2021 

 

  

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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• Vegetasi Peneduh 

• Vegetasi Aroma Terapi 

• Vegetasi Groundcover 

 

 

 

 

 

3. Noise  

• Kebisingan yang terdapat di 

sekitar site, harus dapat 

diredam dengan baik oleh 

vegetasi. Vegetasi yang ada 

di dalam site. Vegetasi yang 

dapat meredam kebisingan 

contohnya adalah pohon 

yang memiliki tajuk yang 

tebal dan daun rindang, 

seperti pohon jati emas dan 

bamboo jepang. 

 

• Vegetasi yang ada didalam 

site, pemasangan pintu dan 

jendela yang benar 

kerapatannya, juga dapat 

membantu meredam 

kebisingan dari dalam 

maupun luar bangunan. 

 

• Tembok yang tebal dan 

diberi peredam suara juga 

berguna untuk meredam 

kebisingan yang tingkatnya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.42 Pemasangan kaca yang bisa 

dibuka tutup dan penggunaan matrial dinding 

yang tepat dapat meredam kebisingan pada 

ruang rawat inap 

Sumber : https://www.pinterest.com/  

Diakses 7 Januari 2021 

a

. 

Gambar 2.41 Gambar diatas menunjukan 

sistem cross ventilation dan vegetasi 

peneduh 

Sumber : Pinterst dan Analisa Penuli, 2021 

  

https://www.pinterest.com/


73 

 
 

tinggi, terutama cocok 

diterapkan untuk kamar-

kamar rawat inap 

 

 

 

 

 

 

4. Light  

Cahaya alami (yang berasal dari 

cahaya matahari) dan cahaya 

buatan yang berasal dari lampu-

lampu yang dipasang dalam 

interior maupun eksterior 

bangunan.  

 

Guna mendapatkan cahaya 

alami yang maksimal, maka 

diperbanyaklah bukaan-bukaan 

pada setiap ruang, agar setiap 

ruang mendapatkan cahaya 

alami yang cukup. Selain itu, 

bukaan pada tiap ruang juga 

nantinya berguna untuk 

penghawaan alami (cross 

ventilation). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b

. 

Gambar 2.43 Gambar diatas menunjukan 

area healing garden yang menampilkan 

peletakan banyak vegetasi yang berfungsi 

untuk meredam kebisingan dari dalam site 

Sumber : https://www.pinterest.com/    

Diakses 7 Januari 2021 

  

Gambar 2.44 Ruang tunggu yang 

menggunakan pencahayaan alami dan buatan 

Sumber : Pinterest dan Analisa Penulis 2021 

  

Pencahayaan 

Buatan 

Pencahayaan 

Alami 

Gambar 2.45  Ruang operasi yang hanya 

menggunakan pencahayaan buatan dari 

lampu yang diletakkan pada plafond-plafond 

Sumber : Pinterest dan Analisa Penuli, 2021 

  

https://www.pinterest.com/
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5. Psycologycal 

Aspek 

 

Aspek psikologi yang 

diterapkan pada bangunan 

adalah aspek warna, instalasi 

seni, aroma dan view. Tidak 

semua aspek akan berhasil 

diterapkan pada 1 ruang penuh, 

namun sekiranya dalam 1 

ruangan, terdapat setidaknya 

salah satu aspek psikologis. 

Berikut adalah contoh 

penerapan psikologi warna dan 

pengaruhnya terhadap pasien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://www.pinterest.com/ dan Analisis Penulis, 2021 

Diakses 7 Januari 2021 

 

View dari kaca ruang tunggu yang 

mengarah ke area healing garden 

Penerapan lukisan, gambar  atau 

wallpaper sesuai dengan fungsi ruang 

 

Bentuk plafond yang 

dibuat estetis 

Gambar 2.48 Ruang tunggu yang memiliki 

sebagian besar aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi pasien secara fisik dan rohani  

Sumber : Pinterest dan Analisa Penulis, 2021 

  

Gambar 2.46 Sun shading pada bangunan yang 

terkena paparan sinar matahari yang berlebih 

Sumber : Pinterest dan Analisa Penulis, 2021 

  

Gambar 2.47 Penerapan psikologi 

warna & pengaruhnya terhadap 

pasien 

Sumber:https://www.pinterest.com/  

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

3.1. Ide Perancangan 

Berikut ini adalah ide/gagasan perancangan yang ingin penulis 

wujudkan melalui penulisan dan perancangan bangunan Rumah Sakit Ibu 

dan Anak sebagai judul tugas akhir :    

a) Permasalahan fasilitas  Rumah Sakit Ibu dan Anak di Indonesia 

umumnya adalah kuranganya desain yang  memedulikan psikologis 

penggunanya dan desain yang dibangun hanya  untuk aspek ekonomis 

dan fungsi. Hal ini mendorong pencarian sebuah  kondisi ideal dan 

parameter pencapaian kondisi tersebut, dimana  memunculkan 

pendekatan yang sedang marak dan digencarkan untuk diaplikasikan 

pada fasilitas kesehatan, yaitu Healing Environment.   

b) Menciptakan bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang sesuai dengan 

tata, pola psikologi dan kebiasaan dengan mengadaptasi pendekatan 

Healing Environment.  

.   
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3.2. Pendekatan Perancangan 

Rumah Sakit Ibu dan Anak merupakan bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan  

paripurna  (komprehensif),  penyembuhan  penyakit  (kuratif)  dan 

pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat, yaitu pasien (ibu, ibu 

hamil, bayi dan anak umur 0-14
th

) yang lebih dikhususkan bagi ibu hamil 

dan anak yang dilahirkannya. Pelayanan medis yang berupa fisioterapi 

maupun keterampilan pada masa pra-kehamilan dan pra-persalinan,  

perawatan  terhadap  bayi  yang  baru  lahir,  baik  lahir  secara normal 

maupun lahir secara tidak normal (promaturo isolasi) serta anak-anak balita. 

Anak-anak yang takut suasana Rumah Sakit menjadi fenomena bagi anak 

yang takut jarum suntik, alat bedah atau mungkin darah dan ketakutan 

lainnya. Perlunya kesadaran perlakuan khusus bagi anak yang tidak dapat 

disamakan dengan orang dewasa pada umumnya. Sehingga, cara agar bisa 

mengetahui keinginan yang diinginkan  oleh ibu dan anak yaitu dengan cara 

memperhatikan pola perilaku serta cara mereka dalam berinteraksi. 

Ketika output bangunan yang ingin penulis ciptakan adalah situasi 

dimana kegiatan aktivitas yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak sesuai 

dengan keinginan  ibu hamil yang ingin melakuan persalinan di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak yang nyaman dan aman. Selanjutnya, melakukan 

perawatan pada pasien  tidak hanya sekedar menyembuhkan penyakit 

fisiknya saja. Namun juga berhubungan dengan penyembuhan emosional 

dan spiritualnya dengan menyediakan ruang yang bisa memulihkan perasaan 

sehat. Oleh karena itu perlu dibuat lingkungan yang hangat, ramah dan 
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menyembuhkan sehingga bisa membantu proses penyembuhan seseorang 

baik dari segi badan, pikiran dan juga semangatnya. 

         

 

Dari berbagai uraian diatas maka dapat disimpulkan perlu adanya 

Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan 

pendekatan Healing Environment dan mengacu pada psikologi pasien yang 

ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak.  

Selain itu, faktor-faktor seperti ruang, bentuk, ukuran, alat-alat 

medis, suara, temperatur, pecahayaan dan warna dapat mempengaruhi 

perilaku. Sehingga erat hubunganya antara bagaimana cara kita menciptakan 

ruang dan bangunan, dengan setudi yang harus dilalui untuk menciptakan 

Gambar 3.1   Integrasi Bangunan dan Pendekatan 

Sumber : Ilustrasi Penulis, 2020 
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ruang dan bangunan tersebut (dengan cara mempelajari siapa penggunanya, 

apa kebutuhanya, apa keinginannya, dll) 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan hal terpenting dari suatu makalah atau penelitian, karena 

peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Data dapat diperoleh 

dari berbagai macam sumber dengan metode pengumpulan data yang 

berbagai macam dan dilakukan hingga data yang diperoleh cukup untuk 

penelitian. Pada penelitian ini ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu : 

3.3.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti, tanpa perantara siapapun. Data yang diperoleh  melalui 

observasi langsung dan yang lainnya yang dilakukan sendiri oleh 

penulis, dengan cara: 

1. Observasi Literatur 

Observasi literatur dilakukan untuk mencari kondisi ideal dan  

parameter yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut, 

standar dan karakteristik Rumah Sakit Ibu dan Anak, bagaimana  

kondisi ideal fasilitas Rumah Sakit Ibu dan Anak, bagaimana 

seharusnya mendesain interior  Rumah Sakit Ibu dan Anak, 

peraturan apa yang ada dalam mendesain sebuah fasilitas Rumah 

Sakit Ibu dan Anak di Indonesia, dan lain sebagainya. Tidak 

sampai di sana saja,  literatur yang dicari juga merupakan 

beberapa bahan literatur diantaranya beberapa artikel, jurnal dan 
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skripsi terkait tentang pendekatan Healing Environment sebagai 

objek pembanding. 

2. Observasi Studi Preseden 

Observasi studi preseden dari beberapa banguanan rumah sakit 

ibu dan anak yang ada didalam maupun luar negri sebagai acuan 

desain yang cocok untuk diterapakan pada perencanan bangunan 

ruamah sakit ibu dan anak. 

 

3.3.2. Data Skunder 

Data sekunder berupa data atau informasi yang mendukung program 

perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Data ini di dapat dari studi 

literatur atau sumber tertulis yang berhubungan dengan RSIA. Studi 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berasal 

dari kegiatan kepustakaan seperti melalui media internet dan 

membaca buku, jurnal, majalah, hasil dari penelitian yang 

terdahulu, dan sebagainya dimana berkaitan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan.    

2. Studi Preseden 

Studi preseden merupakan Teknik yang dilakukan untuk 

mendapatkan data dengan cara menghimpun data-data dari objek 

yang terkait dengan objek penelitian baik berupa fasilitas maupun  

arsitektural yang digunakannya. Studi preseden kali ini memilih 
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obyek: RSIA Kemang Medical Care, RSIA Puri Bunda Bali, 

RSIA Belleza Kedaton, Cone Health Women’s & Children’s 

Center at Moses Cone Hospital dan Women and Children's 

Centre Bendigo Hospital 

 

3.4. Metode Pengelolaan Data 

Sub-bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 

penulis setelah mendapatkan isu permasalahan yang akan diintegrasikan 

dengan pendekatan Healing Environment : 

3.4.1. Analisis  

Semua data yang terkumpul dari tahap observasi yaitu studi 

literatur dan studi preseden dibedah, dibandingkan dan dianalisis 

untuk mendapat sebuah kesimpulan dalam penerapan perancangan 

yang digunakan sebagai dasar dalam mendesain bangunan rumah 

sakit ibu dan anak. 

Metode yang digunakan dalam analisis terdiri dari analisis 

makro dan analisis mikro. Analisis makro merupakan analisis dalam 

skala kawasan yaitu analisis kawasan. Sedangkan analisis mikro 

merupakan analisis terhadap tapak perencanaan, meliputi analisa 

terdiri dari: 

a. Analisis Tapak : mengidentifikasi tapak peranacangan terhadap 

bangunan yang dirancang dengan kondisi sekitar. 
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b. Analisis Fungsional  : kegiatan penentu ruang yang 

mempertimbangkan pelaku, fungsi dan aktivitas yang diwadahi 

oleh ruang. 

c. Analisis Aktivitas (pelaku, tipe aktivitas dan alur aktivitas) 

d. Analisis Pelaku : ditentukan dari analisis fungsi pelaku ruang 

dalam bangunan. 

e. Analisis Ruang   (hubungan   antar  ruang, kebutuhan   ruang, 

karakteristik ruang, besaran ruang, tatanan ruang dan bentuk)   

 

3.4.2. Konsep Perancangan 

Dalam tahap ini, pendekatan Healing Environment menjadi 

jawaban dari berbagai masalah yang ada. Parameter dari pendekatan 

Healing Environment digunakan untuk menghadirkan desain sesuai 

dengan tujuan dan keinginan yang dimaksud yaitu suasana Bangunan 

Rumah Sakit Ibu dan Anak yang “menyembuhkan secara fisik 

maupun psikologis”. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

pada tahap sebelumnya, keluar alternatif-alternatif konsep dan 

bentukan sketsa yang merupakan visualisasi dari solusi dan konsep 

yang telah ditentukan. Banyak alternatif desain dan bentukan-

bentukan yang terus berkembang dan dikoreksi untuk akhirnya 

mendapatkan desain akhir yang sesuai dengan keinginan sekaligus 

menjawab permasalahan yang ada. Konsep ini meliputi : 
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1. Konsep Dasar, berupa penerapan pendekatan Healing 

Environment 

2. Konsep Perencanaan Arsitektural, berupa tampilan bangunan, 

bentuk bangunan, dll. 

3. Konsep perancangan struktur, sebagai bagian yang membentuk 

bangunan seperti: kolom, balok, dan struktur lainnya yang juga 

dapat berintegrasi dengan konsep arsitektural. 

4. Konsep Perancangan Utilitas, sebagai kelengkapan fasilitas pada 

bangunan. 

5. Konsep Kenyamanan,  berupa gambaran konsep yang akan 

dipakai ketika merancang bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

ini nantinya. 

6. Konsep Healing Environment     

Untuk menentukan konsep pada rancangan, digunakan Metode 

Pemrograman oleh Donna P. Duerk. Proses perancangan 

berangkat dari isu yang digunakan untuk mencari informasi 

terkait hal-hal yang sudah ada (existing state) dan untuk 

menciptakan tujuan (goals), kriteria rancang (performance 

requirements), dan  konsep yang dikembangkan untuk mencapai 

wujud yang diinginkan (future state). Kriteria desain objek 

rancang diambil dari metode penyembuhan yang diterapkan pada 

rancangan, poin-poin tersebut adalah:  
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a) Nourishing all the senses (rancangan harus mempengaruhi 

seluruh indera yaitu penciuman, pendengaran, penglihatan, 

perasa, peraba)  

b) Healthy lighting (pencahayaan alami memanfaatkan matahari 

dan lampu yang membuat perasaan pengguna bangunan 

nyaman)  

c) Colour scheme (penggunaan warna yang lembut tidak 

menekan residen, kecuali pada ruang yang harus membuat 

semangat)  

d) Comfortable shapes (bentukan yang dinamis)  

e) Natural material (penggunaan material alam)  

f) Hygene and clean air (suasana ruang yang higienis tidak 

menggunakan AC, bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan) 

g) Connection to nature (memperbanyak koneksi ke alam)  

h) Changeable layout and social support (penataan ruang 

mendukung kegiatan sosial antar pengguna bangunan)  

i) Accessible environment (mudah diakses)  

 

3.5. Kerangka Perancangan 

Kerangka yang digunakan dalam perancangan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak di Bandar Lampung, diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut :   

1. Mencari kemudian menentukan isu permasalahan yang dapat 

disesuaikan dengan ranah arsitektural, yaitu perencanaan ruang dalam 

yang dapat ikut membantu proses Healing pada ibu dan anak 
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2. Pencarian ide/gagasan dengan merumuskan masalah yang dapat 

disesuaikan dengan ranah arsitektural, yaitu terlihat seberapa besar 

peluang perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di 

Lampung dapat memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pasien 

(ibu hamil, bayi dan anak umur 0-14
th

) untuk membantu proses 

pemulihan pasien secara fisik dan psikologis, sehingga lahirlah suatu 

gagasan untuk merencanakan fasilitas Rumah Sakit Ibu dan Anak.  

3. Menentukan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan penyelesaian 

permasalahan pada bangunan, yaitu Healing Environment    . 

4. Memastikan jenis metode perancangan yang tepat untuk dapat 

mengembangkan pra tugas akhir tersebut.  

5. Pemantapan ide perancangan melalui penelusuran studi literatur dan 

studi preseden dari berbagai pustaka dan media sebagai bahan 

perbandingan dalam mencapai kesimpualan akhir.   

6. Melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan untuk 

menentukan konsep-konsep perancangan bangunan Rumah Sakit Ibu 

dan Anak sehingga permasalahan dapat terselesaikan. 

7. Mengelola konsep-konsep yang telah ditemukan dari hasil analisis 

sebelumnya, sehingga konsep dapat kita terapkan pada bangunan. 

Konsep sistem maupun konsep bentukan.   

8. Dari pengemasan ide (analisis dan konsep) perancangan yang 

diperoleh kemudian dapat diekspresikan dalam bentuk sebuah gambar 

dan karya.  
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SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Bangunan 

Rumah Sakit Ibu dan Anak 

dengan menggunakan tiga 

unsur Healing Environment : 

Alam, Indra dan Psikologis  

Pengumpulan Data 

• Data Primer 

• Data Skunder 

Analisis:: 

Analisis Tapak, Analisis Fungsi, Analisis Aktivitas, Analisis 

Pelaku, Analisis Ruang, Analisis Bentuk, Analisis Sistem Bangunan 

Konsep Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Healing 

Environment: Konsep Dasar, Konsep Tapak, Konsep Bentuk, Konsep Struktur 

Desain 

“ Perancangan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung” 

Gambar 3.2   Skema Perancangan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

  

ISU 

• Menurut WHO, banyak wanita hamil 

rentan mengalami gangguan psikiatri 

• Belum ada RSIA di Lampung yang 

mengatasi permasalahan fisik dan 

psikologi ibu hamil 

• Banyaknya jumlah ibu hamil, wanita 

subur dan anak di Lampung 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Proses mengandung dan melahirkan adalah kodrat yang dialami 

seorang ibu. Tetapi proses persalinan ini sangat menentukan kehidupan dari 

sang ibu maupun bayi. Untuk itu kehadiran “Rumah Sakit Ibu dan Anak  ” 

sangat dibutuhkan. Diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan sebelum dan pasca melahirkan secara maksimal.  

Penerapan Arsitektur Healing Environment pada Rumah Sakit Ibu dan 

Anak  dapat diterapkan melalui unsur alam, indra & psikologis dan faktor fisik 

Healing Environment  Berdasarkan studi preseden dan fokus penelitian yang 

telah didapat dan di analisa, pada 5 RSIA yang menjadi acuan yaitu RSIA 

Kemang Medical Care, RSIA Puri Bunda Bali, RSIA Belleza Kedaton, Cone 

Health Women’s & Children’s Center at Moses Cone Hospital dan Women 

and Children's Centre Bendigo Hospital. Kemudian studi preseden menjadi 

acuan menganalisis perancangan untuk mendesain Rumah Sakit Ibu dan Anak 
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yang diaplikasikan dengan metode perancangan, Sehingga menghasilkan 

perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak. 

Pengaplikasian Desain Healing Environment merupakan konsep 

penyembuhan atau terapi yang dibentuk dari penataan bentuk, ruang dalam 

dan ruang luar dengan memadukan aspek fisik dan psikologi, yang mengacu 

pada 5 aspek Physical Outcome Theory. .  Sehingga dapat diterapkan pada 10 

faktor fisik yang terdapat di healing environtment, yaitu : pencahayaan, 

penghawaan, (kebisingan, keteangan da musik), warna, aroma, tata ruang, 

suasana rumah, taman pada ruang luar, taman pada ruang dalam, (seni dan 

selingan positif). 

Hasil penerapan healing environment berupa gambar-gambar 

arsitektural, yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan Desain pada  

perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak. 

 

6.2 Saran  

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan 

penulisan laporan tugas akhir ini : 

1. Healing environment mengacu pada tiga unsur yaitu: alam, indra & 

psikologis, sehingga perlu adanyan analisis yang lebih matang untuk 

menghasilan bangunan rumah sakit ibu dan anak yang sesuai dengan 

penerapan healing environment. 
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2. Sebaiknya dalam menyediakan ruang harus disesuakan dengan zoning dan 

fungsi ruangan tersebut, Hal ini bertujuan agar ruang yang diciptakan 

sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan penggunanya.  
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