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Community Health Hub: Pusat Kesehatan Masyarakat dengan 

Healing Environment 
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Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Ir. Sri Nastiti N Ekasiwi, M.T. 

 

ABSTRAK 

 

Pusat Kesehatan merupakan fasilitas kesehatan primer masyarakat, 

mengingat kesehatan merupakan kebutuhan kita dalam melakukan aktivitas sehari 

– hari. Sebagai layanan kesehatan primer, Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) utamanya berperan mempromosikan kesehatan dan menyediakan 

layanan preventif terhadap penyakit. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi utama 

Puskesmas tampaknya bergeser lebih fokus terhadap layanan kuratif (pengobatan) 

dan rehabilitatif. Kemudahan akses layanan pengobatan dari kebijakan jaminan 

kesehatan juga berpengaruh terhadap paradigma masyarakat terhadap pentingnya 

awareness terhadap kesehatan. Fenomena ini juga diperkuat dengan rendahnya 

kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pada akhirnya paradigma “mencegah lebih 

baik daripada mengobati” semakin bergeser dan fungsi Puskesmas menjadi kurang 

optimal. Dengan adanya isu tersebut, maka kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan menjadi sangat penting. Selain itu, lingkungan yang mendukung juga 

tidak kalah pentingnya dalam mengoptimalkan fungsi Puskesmas.  

Manusia memiliki kecenderungan tertarik terhadap alam (biophilia). 

Penerapan elemen biophilic dapat mewujudkan lingkungan dengan efek healing 

yang disampaikan melalui sensori manusia. Efek healing tersebut dapat 

menyebabkan peningkatan produktivitas, mengurangi stres, dan mempercepat 

proses pemulihan seorang terhadap penyakit. Oleh karena itu, healing environment 

digunakan sebagai pendekatan desain. 

Terkait isu kesadaran masyarakat akan kesehatan dan optimalisasi promosi 

kesehatan, maka Community Health Hub berupaya merespons dengan 

menghubungkan masyarakat sekitar yang meliputi komunitas remaja, ibu dan anak, 

serta lansia dengan kegiatan promosi kesehatan. Dalam aplikasi desain, 

kecenderungan sensori manusia terhadap alam digunakan sebagai acuan dalam 

penerapan elemen biophilic untuk mewujudkan healing environment yang 

meningkatkan awareness masyarakat terhadap kesehatan. 

 

Keywords: awareness, biophilia, healing environment, kesehatan masyarakat.  
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ABSTRACT 

 

Health center is a public primary healthcare, considering that health is a 

necessity for us to do our daily activities. As a primary healthcare, Public Health 

Center plays a role in promoting health and provide facilities of prevention to any 

disease or illness. However, the implementation of this primary function of public 

health center appears to have shifted and focusing more on curing (curative) and 

rehabilitative program. The ease of access to curative programs provided by health 

policies also affects the public paradigm of the importance of health awareness. 

This phenomenon is also reinforced by the low public awareness of health. In the 

end, the paradigm of "An ounce of prevention is worth a pound of cure" is 

increasingly shifting and the function of Public Health Center become less than 

optimal. Given this issue, public awareness about health is very important. 

Likewise, it is also important that a supportive environment is needed in optimizing 

the functions of the Community Health Center. 

Human has tendency drawn to nature (biophilia). The application of 

biophilic elements can create an environment with a healing effect conveyed 

through the human senses. These healing effects can lead to increased productivity, 

reduce stress, and speed up the process of recovering from illness. Therefore, the 

healing environment was used as a design approach. 

Regarding this issue of public awareness of health and optimization of 

health promotion, the Community Health Hub seeks to respond by connecting the 

surrounding community which include youth community, mothers and children, 

and the elderly to health promotion activities. In design applications, the tendency 

of human sensory towards nature is used as a reference in the application of 

biophilic elements to create a healing environment that increases public awareness 

of health. 

 

Keywords: awareness, biophilia, healing environment, public health.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan utama dari 

Tugas Akhir ini, yang akan dijabarkan menurut Isu dan konteks desain didukung 

oleh kajian teori terkait isu dan konteks, kemudian perumusan permasalahan desain 

dan kriteria desain. 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kesehatan merupakan faktor penting bagi kelancaran manusia menjalani segala 

aktivitas. Menurut World Health Organization (WHO) adalah keadaan yang 

sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau 

kelemahan. Sehat merupakan hak setiap manusia, oleh karena itu fasilitas kesehatan 

masyarakat sangat dibutuhkan.  

Pelayanan kesehatan dasar yang juga disebut basic / primary health services 

terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dianggap esensial (sangat 

penting) untuk menjaga kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat agar hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi (World Health Organization, Technical Brief, 

2008). Fasilitas kesehatan masyarakat dasar atau tingkat pertama di Indonesia 

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 

disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, 

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, 

peran dan fungsi utama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat 
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dengan masyarakat seharusnya lebih mengoptimalkan upaya pencegahan 

(preventif) dan upaya promotif kesehatan tanpa mengabaikan pengobatan (kuratif) 

juga pemulihan (rehabilitatif) masyarakat. 

 

 

Gambar 1. 1 Ilustrasi Persentase Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Preventif (pencegahan) adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau 

menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, promotif (peningkatan) adalah 

meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, kuratif 

(pengobatan) proses menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan 

psikis, sedangkan rehabilitatif (pemulihan) adalah proses menjaga agar seorang 

yang sudah sembuh kembali bugar seperti semula. (Sulistomo, 2013) 

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana 

Larasati menyatakan bawa seiring meningkatnya penerapan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), pengobatan bagi orang yang sakit menjadi lebih mudah, 

sehingga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) lebih banyak melakukan 

pengobatan (kuratif). Fenomena tersebut, menimbulkan paradigma puskesmas 

hanya sebagai layanan pengobatan bagi masyarakat yang sakit, padahal seharusnya 

pusat kesehatan masyarakat sebagai layanan kesehatan tingkat pertama, lebih 
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mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif bagi masyarakat sehat agar 

meningkatkan taraf kesehatannya. 

 

1.2 Isu dan Konteks Desain 

1.2.1 Isu 

Paradigma pusat kesehatan masyarakat saat ini, seolah bergeser dari tugas dan 

fungsi utamanya yang merupakan upaya promotif dan preventif, puskesmas lebih 

banyak melakukan pengobatan (kuratif) daripada pencegahan penyakit (preventif) 

dan promosi kesehatan (promotif) kepada masyarakat. Di era Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) ini, dengan adanya kebijakan kemudahan akses pelayanan 

pengobatan, masyarakat dengan mudah berobat ke rumah sakit dengan rujukan 

puskesmas.  

Pemikiran terhadap “mencegah lebih baik dari mengobati” masih menjadi 

slogan yang belum memperlihatkan hasil implementasinya. Puskesmas hanya 

menjadi sebatas layanan formalitas untuk mendapatkan rujukan pengobatan rumah 

sakit. Hal ini dibuktikan oleh Ratnasari (2017) dalam penelitiannya yang 

menyatakan, banyak pasien yang diberi rujukan dan seharusnya datang ke 

puskesmas untuk diperiksa kondisi medisnya, justru malah keluarganya yang 

datang. Fenomena tersebut menghambat upaya promotif kesehatan kepada pasien. 

Disinyalir bahwa masyarakat yang mengetahui atau sadar tentang kesehatan 

(Health Litteracy) hanya sekitar 20 %, berarti 80 % lainnya buta kesehatan. 

(Widasari, 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap 

peningkatan kesehatan belum optimal. Oleh karena itu, fasilitas pusat kesehatan 

masyarakat berperan penting tidak hanya dalam pengobatan medis saja, namun juga 

dalam mengedukasi masyarakat yang sehat agar menaikkan taraf kesehatannya 

maupun pasien yang sedang berobat agar tidak hanya mendapat layanan 

pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), namun juga pencegahan 

terhadap timbulnya penyakit (preventif), serta promosi kesehatan kepada 

masyarakat.  
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Implementasi Pusat Kesehatan Masyarakat terhadap upaya promotif dan 

preventif yakni dibentuknya Pos Layanan Terpadu (Posyandu) yang merupakan 

layanan swadaya dibidang kesehatan dengan sasaran masyarakat lanjut usia 

(Lansia), remaja, serta ibu dan anak. Layanan Posyandu berbasis komunitas dengan 

panduan tenaga kesehatan masyarakat. Pos Layanan Terpadu bagi komunitas 

Lansia disebut Posyandu Lansia, bagi komunitas remaja disebut Posyandu Remaja, 

sedangkan bagi komunitas ibu dan anak adalah Posyandu Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA). Dalam implementasinya, posyandu dinilai belum optimal dalam menggaet 

masyarakat untuk ikut serta dalam upaya peningkatan kesehatan.  

Peningkatan kualitas puskesmas menjadi penting terutama bagi optimalisasi 

upaya - upaya promotif dan preventif bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai 

layanan swadaya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, namun bagi 

semua kalangan masyarakat dalam mengubah paradigma terhadap layanan pusat 

kesehatan masyarakat tidak hanya sebagai layanan pengobatan bagi masyarakat, 

namun juga sebagai fasilitas untuk meningkatkan taraf kesehatan.  

Parameter penting dalam meningkatkan kualitas puskesmas guna melaksanakan 

fungsi utamanya di bidang promosi kesehatan (Promotif) dan pencegahan penyakit 

(Preventif) bagi kesehatan masyarakat adalah: 

1. Kesadaran (awareness) setiap individu masyarakat terhadap peningkatan 

kesehatan.  

2. Lingkungan (environment) yang mendukung upaya optimalisasi peran dan 

fungsi pusat kesehatan masyarakat sebagai layanan peningkatan taraf 

kesehatan masyarakat (promotif dan preventif). 

 Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan desain pusat kesehatan masyarakat 

berbasis komunitas dengan pendekatan Healing Environment sebagai upaya 

meningkatkan kualitas layanan pusat kesehatan masyarakat dengan menumbuhkan 

awareness terhadap kesehatan dengan dukungan lingkungan sekitar. 
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1.2.2 Konteks  

a. Community Health Hub 

Optimalisasi pusat kesehatan masyarakat bagi komunitas – komunitas lansia, 

remaja, ibu dan anak sangat penting dalam  meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Community Health Hub 

merupakan fasilitas yang mewadahi komunitas yang mencakup lansia, remaja, ibu 

dan anak dalam program promotif kesehatan dan preventif seperti pembinaan, 

penyuluhan kesehatan, konsultasi kesehatan, workshop dan seminar mengenai 

kesehatan, kegiatan berdasarkan kalangan (lansia, remaja, ibu dan anak) berbasis 

komunitas dengan satu tujuan yaitu peningkatan taraf kesehatan dengan promosi 

kesehatan dan pencegahan penyakit. 

b. Pendekatan Healing Environment terhadap Kesehatan Masyarakat 

Dalam peningkatan kualitas lingkungan pusat kesehatan masyarakat yang 

mendukung tujuan promosi peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan 

penyakit (preventif) bagi masyarakat, membutuhkan suatu pendekatan yang  

melibatkan aspek psikologis dan fisiologis manusia yang juga mendukung fungsi 

pengobatan dan pemulihan pasien yang sakit. 

Dalam buku Biophilia and Healing Environments: Healthy Principles For 

Designing the Built World (Salingros Nikos A, 2015) menyebutkan, bahwa fakta 

riset menunjukkan desain atau  dengan prinsip yang melibatkan interaksi manusia 

dengan lingkungan alam memiliki efek menyembuhkan (healing).  

Fungsi utama pusat kesehatan masyarakat adalah upaya preventif dan promotif, 

namun tidak mengabaikan upaya kuratif juga rehabilitatif. Upaya kuratif berupa 

pengobatan pada pusat kesehatan masyarakat berupa penanganan dan diagnosa 

medis. Oleh karena itu, pendekatan healing environment dibutuhkan dalam desain 

Community Health Hub dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses 

penyembuhan (rehabilitatif) pasien pusat kesehatan masyarakat.  

Peningkatan kesehatan dan Prinsip user-centered design yakni memanfaatkan 

experience pengguna dalam konsep Healing Environment, tidak hanya diterapkan 

pada  tata ruang luar, tetapi juga tata ruang dalam bangunan. Inti dari konsep ini 
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adalah membangun suasana melalui penyesuaian semua elemen  untuk dapat 

memberikan rangsangan positif bagi panca indera manusia. (Subekti, 2007) 

c. Sasaran pengguna Community Health Hub: 

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2016 – 

2021, sasaran pengguna pusat kesehatan masyarakat yakni semua kalangan 

masyarakat Kota Surabaya meliputi anak, remaja, ibu, dan lansia. 

Program pusat kesehatan masyarakat  berupa pos pelayanan terpadu ditujukan 

bagi kalangan menengah-kebawah. Namun dengan perkembangan pembangunan 

pemukiman sekitar lahan, tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan 

menengah-keatas sebagai pengguna layanan Community Health Hub. 

Dalam pelaksanaan sistem pada pusat kesehatan masyarakat, tidak terlepas dari 

tenaga di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sasaran 

pengguna Community Health Hub juga meliputi tenaga medis maupun tenaga 

kesehatan masyarakat sebagai pelaksana layanan fasilitas kesehatan masyarakat. 

d. Lingkup Desain dan Skala pelayanan 

 Lingkup desain adalah Community Health Hub yang berfokus pada upaya 

promotif Kesehatan dan preventif terhadap kesehatan masyarakat dengan 

pendekatan Healing Environment bagi semua kalangan masyarakat Kota Surabaya. 

Lingkungan yang memberikan efek healing mendukung upaya penyembuhan bagi 

pasien kesehatan masyarakat. 

 Community health hub merupakan respon terhadap isu bergesernya fungsi 

utama pusat kesehatan masyarakat sebagai (primary health care) yang 

mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, oleh karena itu, skala pelayanan 

Community Health Hub mewadahi penanganan pengobatan praktek dokter dan unit 

gawat darurat non-rawat inap yang melayani rujukan rumah sakit. 
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1.2.3 Kajian Teori Pendukung 

a. Kesehatan Masyarakat 

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, dikenal tahapan upaya pencegahan 

penyakit, The five Level of Prevention atau 5 tahap pencegahan sebagai berikut. 

1. Upaya Promotif (meningkatkan pemahaman kesehatan) 

2. Upaya Preventif (meningkatkan upaya pencegahan penyakit) 

3. Upaya Protektif (meningkatkan perlindungan terhadap penyakit) 

4. Upaya Kuratif (upaya penyembuhan terhadap penyakit) 

5. Upaya Rehabilitatif (upaya pemulihan) 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu kesehatan masyarakat 

merupakan ilmu yang menitik beratkan kepada pembahasan penanganan kasus dan 

upaya – upaya promosi kesehatan dan pencegahan, bukan kepada pengobatan 

(kuratif). Upaya peningkatan kesehatan masyarakat berfokus pada poin – poin 

sebagai berikut: 

1. Promosi kesehatan, peningkatan vitalitas penduduk yang tidak sakit (85%) 

agar lebih tahan terhadap penyakit melalui olah raga, fitness dan vitamin. 

2. Pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ibu hamil, bayi dan anak. 

3. Pencegahan pengendalian penanggulangan, pencemaran lingkungan serta 

perlindungan masyarakat terhadap pengaruh buruk (melalui perubahan 

perilaku). 

4. Memberi pengobatan bagi penduduk yang sakit, (15%) melalui pelayanan 

medis. 

b. Teori Biophilic yang berkaitan dengan Healing Environment. 

Prinsip dan elemen  Biophilic mengutamakan naluri atau kecenderungan 

manusia terhadap alam (Biophilia). Berikut merupakan elemen Biophilic yang 

dapat diterapkan pada desain dalam mewujudkan Healing Environment. 

Tabel 1. 1 Elemen Biophilic yang diterapkan dalam desain. 

 Elemen  Keterangan  
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Direct 

Experience 

of Nature 

Light 

(Cahaya) 

Memasukkan cahaya matahari ke 

dalam bangunan dengan 

memperhatikan visual comfort. 

Air 

(Udara) 

Menstimulasi sirkulasi udara di 

dalam bangunan sehingga 

menghasilkan thermal comfort. 

Water 

(Air) 

Memasukkan elemen air ke dalam 

desain. 

Plants 

(Tumbuhan) 

Memasukkan elemen tumbuhan 

alami ke dalam desain. 

Natural Landscape and 

Ecosystem 

(Pemandangan alam dan 

ekosistem) 

Menyatukan elemen – elemen light 

(cahaya), air (udara), water (air), 

plants (tumbuhan) secara 

terintegrasi. 

Indirect 

Expirience 

of Nature 

 

 

 

 

Natural Colors 

(Warna – warna alam) 

Pemilihan warna – warna yang mirip 

dengan alam. 

Natural Geometries 

(Bentuk – bentuk yang 

ada di alam) 

Detail, ornamen, bentuk pada 

bangunan merupakan bentuk – 

bentuk geometri yang ada di alam, 

seperti fractals, curves. 

c. Hubungan Promosi Kesehatan pada masyarakat dengan penerapan 

Healing Environment pada desain 

Healing environment erat kaitannya dengan biophilia, yakni keterkaitan atau 

kecenderungan manusia terhadap alam. Menurut Stephen R. Kellert dalam buku 

Nature by Design The Practice of Biophilic Design (2018) sebuah badan penelitian 

yang berkembang membuktikan bahwa eksposur terhadap alam dapat memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik, kesehatan mental, performa kerja, 

dan kesejahteraan (well-being) manusia. 

Dalam suatu upaya promosi kesehatan, diperlukan penyampaian informasi 

secara jelas dan juga persuasif sehingga menarik bagi masyarakat dalam menerima 
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informasi berupa layanan promosi kesehatan tersebut. Lingkungan menjadi faktor 

penting optimalnya penyampaian informasi terutama terkait dengan kesehatan. 

Karena kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, mental, 

kinerja, kesejahteraan (well-being) pasien, pengantar pasien atau pengunjung, 

maupun staf  dan tenaga medis yang terlibat dalam aktivitas promotif, preventif, 

rehabilitatif, dan kuratif. 

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain 

1.3.1 Permasalahan Desain 

Pendekatan Healing Environment merupakan pendekatan  yang menggunakan 

prinsip interaksi manusia dengan alam yang diterapkan secara keseluruhan 

(holistic) dapat menciptakan efek healing yang dapat mendukung promosi 

kesehatan secara optimal.  

a. Bagaimana desain dengan pendekatan Healing Environment dapat 

menciptakan lingkungan yang mendukung upaya promosi kesehatan bagi 

masyarakat? 

Fungsi utama pusat kesehatan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif 

dengan tidak mengabaikan fungsi pengobatan (kuratif) dan penyembuhan 

(rehabilitatif). 

b. Bagaimana desain dengan pendekatan Healing Environment dapat 

menciptakan lingkungan pusat kesehatan masyarakat yang mendukung 

upaya pengobatan dan penyembuhan masyarakat. 

1.3.2 Kriteria Desain 

Permasalahan promosi kesehatan dan awareness masyarakat terhadap 

kesehatan merupakan suatu permasalahan di luar domain arsitektur. Oleh karena 

itu, dibutuhkan translasi domain dari isu promosi kesehatan dan awareness 

masyarakat terhadap kesehatan ke dalam domain arsitektur sehingga dapat 

ditentukan respons berupa program aktivitas  dan kriteria desain. 

 Keputusan kriteria desain tidak lepas dari pertimbangan hasil analisis tapak 

yang memetakan aspek context, culture, dan needs ke dalam asset dan constraint 
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yang penjelasan matriksnya ditunjukkan pada Lampiran A, untuk kemudian 

dilakukan identifikasi force yang mempengaruhi keputusan program aktivitas dan 

kemudian diperoleh keputusan kriteria desain. Berikut merupakan kriteria desain 

sesuai program aktivitas yang telah ditentukan.  

Untuk mewujudkan kriteria desain secara keseluruhan, kriteria desain 

ditentukan berdasarkan aspek desain tapak (site), formal, spasial serta aspek teknis. 

1. Tapak (Site) 

Pada aspek tapak menerapkan konsep elemen desain dengan penerapan healing 

environment yang menjadi satu kesatuan tatanan lanskap yang menstimulasi dan 

menarik masyarakat dalam interaksi sosial dan kegiatan promosi kesehatan. 

2. Formal 

  Pada aspek formal menerapkan konsep display yakni menunjukkan 

(displaying) aktivitas promosi kesehatan yang berlangsung. 

3. Spasial 

Pada aspek spasial menerapkan konsep penerapan elemen desain healing 

melalui sensory experience (pengalaman sensori). 

4. Integrasi Teknis  

Aspek integrasi teknis dalam desain meliputi struktur, material, dan utilitas 

yang mendukung terwujudnya konsep kriteria display dan healing melalui sensory 

experience .  
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan terkait program aktivitas dan fungsi bangunan serta 

rekapitulasi program ruang pada Tugas Akhir ini. Didukung dengan kajian kriteria 

tapak dan lingkungan serta kajian peraturan dan data terkait. 

   

2.1 Program Aktivitas dan Fungsi Bangunan 

Dari kesimpulan hasil analisis tapak pada penjelasan Lampiran A, 

disimpulkan bahwa kebutuhan (needs) dari isu promosi kesehatan yakni lingkungan 

yang mendukung promosi kesehatan dan peningkatan awareness masyarakat 

terhadap kesehatan. Oleh karena itu, program aktivitas Community Health Hub 

ditentukan dari hasil translasi domain aspek - aspek utama yang berpengaruh 

terhadap promosi kesehatan dan awareness masyarakat ke dalam fungsi-fungsi 

terkait lingkungan dengan efek healing yang mendukung promosi kesehatan 

Community Health Hub. Pelaku aktivitas (user) dalam fungsi bangunan 

mempengaruhi program dan sirkulasi aktivitas dalam bangunan. Berikut 

merupakan program aktivitas dan sirkulasi yang disusun sesuai dengan sasaran 

pelaku aktivitas. 

2.1.1 Skala Pelayanan 

Sesuai dengan tujuan desain yakni Community Health Hub dengan 

lingkungan healing yang mendukung fungsi fasilitas kesehatan masyarakat agar 

meningkatkan awareness terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Skala 

pelayanan Community Health Hub mewadahi penanganan pengobatan praktik 

dokter dan unit gawat darurat non-rawat inap dengan standar puskesmas yang 

melayani rujukan rumah sakit.  

Layanan Community Health Hub berfokus pada pelayanan promotif 

kesehatan dengan fungsi aktivitas dan waktu operasional sebagai berikut:  
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Tabel 2. 1 Layanan dan Fungsi Aktivitas Community Health Hub 

No. Zona Layanan Nama Layanan Fungsi Aktivitas 

1. Promotif   

Mom & Kids 

Center 

Ruang yang memuat kegiatan 

kesehatan berbasis komunal bagi 

kalangan keluarga, ibu dan anak 

(penyuluhan, seminar, workshop) 

Youth center 

Ruang yang memuat kegiatan 

kesehatan berbasis komunal bagi 

kalangan remaja (penyuluhan, 

seminar, workshop), juga dapat 

digunakan sebagai area working 

space. 

Elder center 

Ruang yang memuat kegiatan 

kesehatan berbasis komunal bagi 

kalangan lansia (olahraga, 

penyuluhan, seminar, workshop) 

Dapur promosi 

kesehatan 

Ruang dengan perlengkapan alat 

memasak untuk kegiatan penyuluhan, 

seminar, workshop seputar makanan 

sehat. 

Community fitness 

center 

Merupakan layanan yang memuat 

fasilitas gym dan yoga 

Cafe 

Merupakan fasilitas cafe yang dapat 

diakses semua kalangan pengunjung 

Community Health Hub 

Community 

Literacy Space 

Merupakan ruang baca yang dapat 

diakses dekat dengan youth center dan 

ruang tunggu praktik dokter 

2. Preventif  

Layanan 

konsultasi KIA 

/KB 

Ruang konsultasi dan penyuluhan 

kesehatan ibu dan anak juga keluarga 

berencana 
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3. Kuratif 

Layanan Tempat 

Praktik Dokter 

Ruang pemeriksaan dan penanganan 

medis berupa praktik dokter gigi, 

mata, dan telinga hidung tenggorok 

(THT). 

Layanan Unit 

Gawat Darurat 

Layanan penanganan unit gawat 

darurat non-inap dengan standar 

puskesmas yang melayani rujukan 

rumah sakit untuk penanganan medis 

lebih lanjut. 

Layanan Farmasi Layanan fasilitas apotek. 

4. Rehabilitatif 

Layanan 

Konsultasi 

Penyakit Lansia 

Ruang tempat konsultasi kesehatan 

mental dengan ahli medis. 

Layanan 

Konseling 

Psikologi  

(youth center) 

Layanan konseling dengan psikolog 

yang juga mewadahi kegiatan seminar 

dan workshop secara komunal. 

 

Dari fungsi – fungsi yang telah dijelaskan pada tabel 2. 1, berikut pada 

gambar 2. 1 merupakan diagram yang menjelaskan waktu operasional fungsi 

aktivitas layanan Community Health Hub.  
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Gambar 2. 1 Diagram ilustrasi waktu operasional layanan fungsi aktivitas 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

2.1.2 Sasaran Pelaku Aktivitas 

Program aktivitas ditentukan berdasarkan sasaran pelaku aktivitas (user) 

Community Health Hub sebagai berikut: 

1. Pengunjung sebagai pasien yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan 

maupun rujukan rumah sakit. 

2. Pengunjung remaja yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, 

konsultasi atau penyuluhan. Pelaku aktivitas juga dapat melakukan kegiatan 

komunitas berbasis kesehatan dan pengembangan remaja. 

3. Pengunjung Ibu dan anak yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, 

imunisasi, maupun kegiatan komunitas berbasis kesehatan. 

4. Pengunjung Lansia yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan 

5. Tenaga medis dan kesehatan beserta staf. 

 

2.1.3 Program Sirkulasi Aktivitas 

Program sirkulasi ditentukan berdasarkan analisis aktivitas pelaku 

bangunan dan zonasi aktivitas menjadi beberapa zona area sebagai berikut: 
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1. Zona Area Penerimaan 

2. Zona layanan Promotif 

3. Zona layanan Kuratif   

4. Zona layanan Preventif 

5. Zona layanan Rehabilitatif 

 

Gambar 2. 2 Alur Pelayanan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

2.2 Rekapitulasi Program Ruang 

Kebutuhan ruang ditentukan berdasarkan skala pelayanan Community 

Health Hub, dengan kebutuhan luasan yang ditentukan oleh standarisasi ruang. 

Berikut merupakan tabel kebutuhan jumlah dan luasan ruang setiap fasilitas. 

Tabel 2. 1 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Penerimaan 

Fasilitas Penerimaan 

No. Nama 

Ruang 

Kebutuhan 

Luasan 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan 

1. Lobi 30 1 30 
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2.  Resepsionis 12 (3 staf) 1 12 

Sirkulasi 20% 8.4 

Total Kebutuhan Ruang 40.4 

 

Tabel 2. 2 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Pengelola 

Fasilitas Pengelola 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan 

1. Ruang Kepala 

Community Health 

Hub 

10 1 10 

2.  Ruang Staf 10 1 10 

3. Ruang Administrasi 8 1 8 

Sirkulasi 20 % 5.6 

Total Kebutuhan Ruang 33.6 

 

Tabel 2. 3 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Kesehatan Remaja 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Remaja 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan 

1. Ruang Pemeriksaan 

Kesehatan 

10 1 10 

2.  Ruang Konseling dan 

Konsultasi 

10 1 10 

3. Ruang kegiatan 

komunal 

30 1 10 

Sirkulasi 25% 7.5 

Total Kebutuhan Ruang 37.5 

 

Tabel 2. 4 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan 

1. Ruang Pemeriksaan 

Kesehatan 

10 1 10 

2.  Ruang Konsultasi 10 1 10 
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3. Ruang Penyuluhan 

Komunitas Ibu dan 

Anak 

30 1 30 

4. Ruang bermain 15 1 15 

Sirkulasi 25% 11.25 

Total Kebutuhan Ruang 56.25 

 

Tabel 2. 5 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Kesehatan Lansia 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lansia 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan (m²) 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan (m²) 

1. Ruang Pemeriksaan 

Kesehatan 

10 1 10 

2.  Ruang Konsultasi 

Lansia 

10 1 10 

3. Ruang Penyuluhan 

Komunitas Lansia 

30 1 30 

Sirkulasi 25% 10 

Total Kebutuhan Ruang 50 

 

Tabel 2. 6 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Servis Penunjang 

Fasilitas Servis Penunjang 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan (m²) 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan (m²) 

1. Mushola 60 1 60 

2. Tempat wudhu 10 2 20 

3.  Toilet Pengunjung 12 (3 cubicle)  2 24 

4. Toilet Pasien 

pemeriksaan 

kesehatan 

12 (3 cubicle) 2 24 

Sirkulasi 30% 38.4 

Total Kebutuhan Ruang 166.4 

 

Tabel 2. 7 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Utilitas 

Fasilitas Utilitas 
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No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan (m²) 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan (m²) 

1. Ruang AHU 15 1 15 

2.  Ruang genset 60 1 60 

3. Ruang pompa dan 

kontrol saluran air 

bersih 

20 1 20 

4. Ruang pengolahan 

limbah dan sampah 

20 1 20 

Sirkulasi 20% 23 

Total Kebutuhan Ruang 138 

 

Tabel 2. 8 Kebutuhan Jumlah dan Luasan Ruang Fasilitas Parkir 

Fasilitas Parkir 

No. Nama Ruang Kebutuhan 

Luasan (m²) 

Kebutuhan 

Jumlah Ruang 

Jumlah total 

Luasan (m²) 

1. Mobil 12 20 240 

2.  Motor 2 30 60 

3. Mobil Ambulans 12 2 24 

Sirkulasi 100% 324 

Total Kebutuhan Ruang 648 

 

Sumber menentukan kebutuhan dan luasan ruang: 

1. Neufert, Ernst, Peter Neufert, Bousmaha Baiche, and Nicholas Walliman. 

2000. Architects' data. Oxford: Blackwell Science. 

2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 

1676. Jakarta: Sekretariat Negara. 

3. Standar SNI 
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2.3 Kajian Kriteria Tapak dan Lingkungan 

2.3.1 Kajian Tapak 

a. Kriteria Tapak 

Kondisi tapak berpengaruh terhadap keberhasilan desain. Berikut merupakan 

kriteria tapak yang dipilih: 

1. Lahan merupakan lingkungan yang mendukung kesehatan dari segi sanitasi, 

zonasi lahan, dan lingkungan sekitar 

2. Lahan berada dekat dengan pemukiman warga  

3. Lahan mudah diakses dari jalan utama maupun lingkungan pemukiman. 

4. Terdapat aktivitas berbagai kalangan masyarakat sekitar (sekolah, 

pemukiman, home industry, dan sebagainya). 

5. Merupakan lingkungan dengan drainase yang mendukung sanitasi. 

6. Memenuhi persyaratan peruntukan lahan sebagai sarana prasarana umum 

kesehatan (SPU Kesehatan). 
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b. Lokasi Tapak 

 

Gambar 2. 3 Lokasi Tapak Terpilih menurut Analisa Tapak 

(Sumber: Olahan penulis dari citra satelit Google Earth) 

Tapak memiliki luas sekitar 9.957,42 m² dengan lokasi berada pada Jalan 

Kedung Cowek Surabaya, dengan keterangan batasan lingkungan sesuai nomor 

pada gambar 2.3 sebagai berikut: 

1. Jl. Tambak Wedi Baru  

2. Jalan Tol Suramadu (Jl. Kedung Cowek) 

3. Jl. H. Moh. Noer 

4. Jl. Kali Kedinding 

5. Jalan akses menuju pemukiman 

6. Jalan akses menuju pemukiman 
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7. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) 

8. Fasilitas Olahraga BPWS 

9. Terminal 

Analisis Tapak 

 

Gambar 2. 4 Analisis sirkulasi dan entrance pada tapak 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Arah sirkulasi sekitar lahan yang ditunjukkan pada gambar 2.5 merupakan 

jalur sirkulasi primer menuju Tol Suramadu dan arah balik dari Tol. Jalan Tol 

Suramadu dilewati kendaraan – kendaraan berat. 
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Gambar 2. 5 Analisis zona ruang terbuka hijau pada tapak 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 2. 5 menurut peraturan peruntukan lahan, sebagian area lahan 

merupakan ruang terbuka hijau. Area zona ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan 

untuk healing garden sebagai buffer terhadap polusi dan udara kotor dari jalan 

utama sekitar site. 
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Gambar 2. 6 Analisis pertimbangan sanitasi drainase 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 2.6 menjelaskan potensi arah sirkulasi pembuangan sanitasi dan 

plumbing menurut letak drainase lingkungan sekitar site. 
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Gambar 2. 7 Analisis Orientasi masa bangunan terhadap fungsi layanan dan arah 

angin 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Gambar 2. 7 menunjukkan orientasi lahan yang menghadap selatan  

sehingga memperluas permukaan massa bangunan yang menghadap ke selatan dan 

utara, karena pencahayaan matahari alami tidak menyebabkan glare.  
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Gambar 2. 8 Analisis Orientasi masa bangunan dengan pertimbangan 

penghawaan alami 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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2.3.2 Kajian Lingkungan 

Dari hasil pengamatan dan analisis tapak, berikut merupakan context dan 

culture serta needs lingkungan Tapak. 

Tabel 2. 9 Hasil Analisa Context, Culture, Needs Lingkungan sekitar Tapak 

 Hasil Analisa Asset Constraint 

Context  1. Pengobatan medis Puskesmas dengan 

kebijakan JKN 

  

2. Daerah pemukiman padat penduduk   

3. Daerah kategori pemukiman kumuh 

sedang – berat  

  

4. Radius kawasan potensi 

pengembangan pemukiman menengah 

keatas 

  

5. Arah angin terbanyak dari timur dan 

barat 

  

6. Exposure terhadap matahari   

7. Polusi jalan tol Suramadu   

8. Drainase mendukung sanitasi   

Culture  1. Masyarakat menengah ke bawah    

2. Aktivitas Home industry masyarakat    

3. Kesadaran kesehatan masyarakat 

rendah 

  

4. Potensi kawasan perumahan 

menengah keatas 

  

Needs  

 

1. Lingkungan (Environment) yang mendukung promosi 

kesehatan bagi masyarakat  
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2. Lingkungan (Environment) yang meningkatkan awareness 

masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat 

 

2.4 Kajian Peraturan dan Data Terkait Tapak 

2.4.1 Zonasi Peruntukan Lahan 

 

Gambar 2. 9 Lokasi Tapak Terpilih menurut Analisa Tapak 

(Sumber: Olahan penulis dari petaperuntukan.cktr.web.id) 

Kriteria pemilihan lahan berdasarkan zonasi peraturan peruntukan lahan dan 

lingkungan pendukung sekitar lahan. Lahan terpilih terletak pada zona perumahan 

dan merupakan kategori R-3 yakni bangunan perumahan dengan tinggi maksimum 

3 lantai. Lahan berada pada cakupan lingkungan Kecamatan Kenjeran dan memiliki 

akses utama dari jalan Tambak Wedi yang juga merupakan akses utama menuju 

daerah pemukiman Tambak Wedi. 

 

2.4.2 Persyaratan Peruntukan Lahan 

Menurut data Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya, 

peruntukan lahan dengan fungsi Sarana Prasarana Umum (SPU) Kesehatan 

persyaratan peruntukan lahan terpilih adalah sebagai berikut: 
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1. Intensitas: 

a. KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b. KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

c. KTB maksimum yang diizinkan : 

• Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d. KDH minimal yang diizinkan : 10 % 

2.  Tata Bangunan: 

a. GSB minimal yang diizinkan : Sesuai dengan Lampiran XVII 

ketentuan GSB minimal 4 meter pada lahan akses jalan utama 

dengan lebar jalan ≤ 10 meter. 

b. Tinggi Bangunan maksimum yang diizinkan : 15 meter 

3. Batasan: 

a. Disesuaikan dengan kebutuhan daerah; atau     

b. Merupakan lahan dan / atau bangunan milik Pemerintah 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan pendekatan desain dan metode yang digunakan dalam 

Tugas Akhir ini yang akan dijabarkan berdasarkan landasan pendekatan desain 

terpilih dan penerapannya sesuai dengan metode desain terpilih. 

 

3.1 Pendekatan Desain 

3.1.1 Landasan Pendekatan Desain 

Faktor penting yang mendukung optimalisasi fungsi pusat kesehatan 

masyarakat perlu didukung adanya awareness masyarakat dan lingkungan yang 

mendukung terhadap promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit 

(preventif), juga efektivitas pengobatan (kuratif) dan pemulihan pasien 

(rehabilitatif). Dalam mewujudkan optimalisasi dan efektivitas fungsi – fungsi 

tersebut, perlu didukung oleh lingkungan sehat yang berperan dalam mengurangi 

faktor penyebab timbulnya penyakit.  

Stres memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan seseorang 

terhadap suatu penyakit. Hal ini disebabkan karena stres mempengaruhi sistem 

saraf manusia yang mengontrol kerja sistem imun, itu sebabnya stres juga dapat 

berpengaruh dalam efektivitas pengobatan medis dan proses pemulihan seseorang 

terhadap penyakit. Bukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu pendekatan  yang dapat meningkatkan efektivitas 

proses penyembuhan medis, pemulihan, juga mendukung promosi kesehatan dan 

pencegahan penyakit. 
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a. Biophilia dan Kesehatan Masyarakat 

Biophilia merupakan naluri kecenderungan manusia terhadap alam. Dalam 

buku Nature By Design oleh Stephen R. Kellert disebutkan bahwa dalam dunia 

kesehatan, berbagai macam studi mengatakan bahwa kontak terhadap alam 

(biophilic experience) dapat mengurangi stres, meningkatkan pemulihan terhadap 

suatu penyakit, mempercepat proses penyembuhan (healing), meningkatkan 

semangat dan kinerja staf kesehatan, dan memperkecil konflik antara pasien dan 

staf. Oleh karena itu, biophilia berkaitan dengan biophilic design yang prinsipnya 

memasukkan elemen – elemen alam ke dalam aspek desain yang berpengaruh 

terhadap kesehatan (human health) dan well-being. 

Dari diagram hasil survey gambar 3. 1 menunjukkan bahwa space yang 

menghadirkan faktor alam bagi kesehatan (Healthy spaces), awareness atau 

Gambar 3. 1 Hasil survei  persentase faktor inner dan outer yang 

mempengaruhi terwujudnya healing environment yang optimal dalam 

layanan kesehatan. 

(Sumber: Samueli Institute, 2015) 
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kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, hubungan sosial atau komunitas yang 

sehat (Healthy Relationships), dan sistem organisasi kesehatan yang baik (Healthy 

organization), juga promosi gaya hidup (Healthy Lifestyle), semuanya 

menunjukkan persentase lebih dari 30% sangat berpengaruh terhadap terwujudnya 

healing environment dibanding pengobatan (Collaborative Medicine) dalam 

kesehatan masyarakat. 

b. Biophilia dan Healing Environment 

Lingkungan berperan dalam mewujudkan biophilia melalui biophilic 

experience. Dalam literatur “Biophilia and Healing Environments” Salingaros 

memaparkan faktor – faktor utama yang berkontribusi dalam mewujudkan biophilic 

experience. Faktor – faktor tersebut merupakan beberapa elemen yang telah 

dijelaskan sebelumnya pada tabel 1. 1. 

Healing merupakan proses yang sama pentingnya dengan proses mengobati 

(curing). Tercapainya Healing Environment yang optimal menurut Samueli 

Institute pada gambar 2.1, dengan mewujudkan healing pada empat aspek 

Gambar 3. 2 Diagram Optimal Healing Environment framework 

(Sumber: Samueli Institute, 2015) 
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environment. Aspek pertama adalah internal environment, yakni mebentuk inisiatif 

personal masyarakat terhadap healing dan meningkatkan integrasi masyarakat 

terhadap mind, body, spirit, energy sehingga tercapainya healing bagi seseorang 

secara keseluruhan. Mewujudkan interpersonal environment yakni aspek – aspek 

sosial seperti meningkatkan empati, komunikasi, dan dukungan mewadahi 

komunitas agar terjadi komunikasi antar-sosial, aspek ini berkaitan dengan aspek 

Community dalam pusat kesehatan masyarakat. Aspek ketiga yakni behavioral 

environment, yakni meningkatkan kebiasaan gaya hidup sehat masyarakat dan 

kesadaran pengobatan efektif secara integratif atau keseluruhan. Aspek yang 

keempat yakni external environment dengan mewujudkan healing spaces dan 

lingkungan ekologis yang berkelanjutan. 

Dalam mewujudkan aspek – aspek tersebut, diperlukan pendekatan yang 

mewujudkan biophilia dalam aspek internal (personal), interpersonal (sosial), 

behavioral, dengan memanfaatkan aspek external environment sebagai elemen 

arsitektur. 

2.1.2 Healing Environment dengan penerapan elemen Biophilic 

Bukti menunjukkan bahwa penerapan elemen Biophilic dalam lingkungan dan 

elemen arsitektur baik alami maupun buatan berpengaruh pada efek healing 

terhadap tubuh manusia. Sebagai contoh, jalanan dengan pepohonan memiliki 

manfaat yang signifikan terhadap kesehatan (Kardan, 2015) 

a. Healing Spaces 

Penerapan elemen – elemen biophilic seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 

1.1 seperti elemen cahaya, air, tanaman, dan (udara) penghawaan alami secara 

keseluruhan dapat menciptakan space yang menstimulasi seseorang untuk 

melakukan kegiatan berupa komunikasi terhadap diri sendiri (introspeksi) maupun 

interaksi dengan orang lain.  

Menurut Lilian Menéndez dalam thesis "Creating Healing Spaces, the Process 

of Designing Holistically a Battered Women Shelter" (2001), dengan menciptakan 

healing space yang dapat mendorong kedua kegiatan tersebut mendorong 

terciptanya healing environment. 
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b. Healing Garden sebagai View 

Sebuah eksperimen yang dilakukan di beberapa rumah sakit menunjukkan 

bahwa penyembuhan pasien setelah operasi lebih cepat dan membutuhkan lebih 

sedikit obat penghilang rasa sakit ketika ditempatkan pada ruang inap yang 

menghadap ke arah pepohonan hijau (Mehaffy & Salingaros, 2015).  

Taman dengan pepohonan hijau dapat menstimulasi penghawaan dan 

pencahayaan alami. Elemen cahaya berpengaruh terhadap kesehatan mata dan kulit 

serta metabolisme tubuh, sedangkan elemen udara berpengaruh terhadap kesehatan 

pernafasan dan produktivitas kerja. Dengan menyatukan ketiga elemen  tersebut, 

suasana (ambience) dapat mempengaruhi kondisi fisiologi dan keadaan mental 

pelaku aktivitas (pasien, pengunjung, dan staf) sehingga informasi promosi 

kesehatan yang diterima lebih optimal. 

c. Paths 

Dalam teori A Pattern Language (Alexander, 1977) memuat elemen  sirkuklasi 

indoor dan outdoor yang memperhatikan sensibilitas manusia terhadap lingkungan 

sekelilingnya. Terdapat lima kriteria path sebagai sirkulasi yang dapat diterapkan 

sebagai elemen desain sebagai berikut: 

1. Sirkulasi yang memiliki batasan yang jelas sehingga menciptakan mobilitas 

gerak yang nyaman dan aman bagi pengguna bangunan.  

2. Sirkulasi dengan tatanan hierarchy (leveling) dan open space serta memiliki 

refuge. 

3. Sirkulasi antar ruang yang efektif sesuai dengan tingkatan zonasi fungsi 

ruang.  

4. Sirkulasi yang dapat digunakan sebagai sarana interaksi. 

5. Transisi pada sirkulasi dengan memasukkan elemen – elemen Healing 

(Tabel 2.1) 
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3.2 Metoda Desain 

3.2.1 Force-based Framework 

 

Gambar 3. 3 Force-based Framework, Philip D. Plowright. 

(Sumber: Salinan Penulis dari Revealing Architecture Design, Philip D. 

Plowright) 

 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 tentang isu dan permasalahan 

utama tugas akhir ini yaitu promosi kesehatan dan awareness masyarakat terhadap 

kesehatan. Permasalahan ini merupakan force dari objek desain, oleh karena itu 

dalam proses desain pada Tugas Akhir ini digunakan force-based framework yang 

membantu sebagai kerangka pikir proses desain seperti yang dijelaskan pada 

gambar 3.3 diatas.  

Dalam penerapannya pada proses desain seperti yang dijelaskan dalam 

diagram alur proses desain pada gambar 3.4 sebagai berikut, digunakan beberapa 

tools programmatical, conceptual, dan formal yang membantu dalam eksplorasi 

desain yang dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran C. 
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Gambar 3. 4 Alur berpikir proses desain 

3.2.2 Design Tools 

Dalam mewujudkan kriteria desain pada Tugas Akhir ini digunakan beberapa 

tools yakni programmatical, conceptual, dan formal. 

a. Programmatical  

Programmatical tools berupa cross domain mapping yang dijelaskan pada 

Lampiran B yang mentranslasikan aspek domain promosi kesehatan ke dalam 

elemen rancangan yang membantu dalam menyusun program aktivitas ruang dan 

zoning. 

b. Conceptual 

Konsep Healing dengan memanfaatkan Sensory Experience 

 Indra manusia meliputi melihat, menyentuh, mendengar, dan membau 

sangat berperan dalam sensibilitas terhadap space dan lingkungan sekitar. Dengan 

memanfaatkan integrasi elemen  biophilic pada tabel 2.1 dengan keempat indra 

tersebut, sensibilitas efek Healing terhadap kesehatan dan well-being manusia akan 

semakin terasa sehingga aktivitas promosi kesehatan menjadi optimal. 

 Promosi Kesehatan dan awareness masyarakat terhadap kesehatan 

merupakan suatu permasalahan di luar domain arsitektur. Oleh karena itu, 

dibutuhkan translasi domain dari isu promosi kesehatan dan awareness masyarakat 

terhadap kesehatan ke dalam domain arsitektur sebagai respons berupa kriteria  

yang telah dijelaskan sebelumnya. Transfer domain tersebut merupakan 
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pertimbangan aspek Optimal Healing Environment berupa Internal, Interpersonal, 

Behaviour, dan External yang dijelaskan pada diagram Gambar 3.2. 

User Movement Mapping 

 Sirkulasi sangat mendukung dalam penyampaian efek healing melalui 

pengalaman sensori manusia. Untuk itu, user movement mapping atau pemetaan 

alur sirkulasi pelayanan membantu dalam mengarahkan pengguna bangunan 

(pasien, pengantar pasien atau pengunjung maupun staf) merasakan efek healing 

ketika melakukan aktivitas promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. 

 

Gambar 3. 5 Diagram User Movement Mapping 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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c. Formal 

Overlay 

Overlay merupakan tools formal untuk mendapatkan program ruang dan 

zoning pada tapak (site) dengan meletakkan diagram hasil user movement mapping 

pada gambar 3.5 diatas luasan tapak seperti pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3. 6 Overlay Diagram User Movement Mapping terhadap Tapak 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan konsep – konsep desain bentuk perwujudan kriteria 

sebagai respons terhadap isu dalam aspek tapak (site), bentuk (formal), ruang 

(spatial), dan aspek integrasi teknis pada Community Health Hub. 

 

4.1 Eksplorasi Formal 

 

Gambar 4. 1 Diagram Eksplorasi Formal 

(Sumber: Penulis, 2020) 

4.1.1 Site 

Konsep desain pada tapak (lahan) sebagai elemen healing berupa tatanan 

lanskap yang mendukung promosi kesehatan dan ruang interaksi sosial.  
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a. Wet parks (taman instalasi daur ulang greywater) 

 

Gambar 4. 2 Skema konsep small wetpark 

(Sumber: Folke Gunthur, 2011) 

Konsep wet park merupakan elemen lanskap yang berfungsi sebagai healing 

garden namun instalasi selain filter tangki resapan. Gambar 4. 2 menjelaskan sistem 

small wetpark yang digunakan dalam rancangan. Sistem ini menggunakan dua 

tahap filter dengan sumur dan tangki resapan, kemudian menggunakan filter 

tambahan berupa instalasi kolam dengan batu kerikil (gravel) dan tanaman air 

sebagai elemen lanskap yang mendukung penerapan healing environment. 

 

Gambar 4. 3 Penerapan Wet Park pada Rancangan sebagai Elemen Lanskap 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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b. Running / Walking Track 

Running / walking track sebagai elemen lanskap yang dapat diakses oleh 

masyarakat di luar pengunjung Community Health Hub sebagai bentuk menarik  

masyarakat terhadap promosi kesehatan. 

 

Gambar 4. 4 Running / walking track 

(Sumber: Penulis, 2020) 

c. Area parkir kendaraan 

Integrasi area parkir terhadap elemen lanskap yang mengarahkan pengguna 

bangunan dengan elemen path yang terhubung dengan akses masuk bangunan. 

 

Gambar 4. 5 Parkir sebagai Elemen Lanskap 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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4.1.2 Formal  

Konsep Display mempromosikan kesehatan dengan menunjukkan 

(displaying) aktivitas promosi kesehatan. Oleh karena itu, konsep bangunan terbuka 

dengan  bukaan yang memperlihatkan aktivitas promosi kesehatan di dalam  

 

Gambar 4. 6 Bukaan yang Memperlihatkan Aktivitas Promotif dari Luar 

Bangunan 

(Sumber: Penulis, 2020) 

4.1.2 Spatial 

Konsep desain ruang dengan efek Healing melalui sensory experience 

(pengalaman sensori) yang mendukung promosi kesehatan. 

a. Ventilasi (Penghawaan) 

Penghawaan Pasif (Alami) pada zona layanan Promotif 

 

Gambar 4. 7 Konsep ventilasi 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Menggunakan penerapan dan integrasi elemen biophilic berupa udara (air), 

tanaman (plants), air (water) sehingga menciptakan kualitas suasana lingkungan 

healing yang dirasakan oleh sensori pelaku aktivitas pada bangunan. 

Penghawaan Aktif pada zona layanan Kuratif  

 

Gambar 4. 8 Skema Sistem Penghawaan AC VRV 

(Sumber: daikin.co.id) 

Penghawaan aktif menggunakan sistem AC VRV (Variable Refrigerant Volume) 

yang diperuntukkan terhadap program aktivitas medis pengobatan (kuratif) yang 

membutuhkan isolasi udara agar tidak mencemari atau mengganggu sirkulasi udara 

pada program aktivitas promosi kesehatan dan preventif terhadap penyakit. Gambar 

4. 8 merupakan contoh skema sistem penghawaan AC VRV dengan berbagai macam 

jenis AC yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan aktivitas, dan menggunakan 

satu sistem outdoor AC. 

Pada gambar 4. 9 menunjukkan titik area yang menggunakan sistem 

penghawaan AC VRV, yakni pada area Unit Gawat Darurat, Area Poli Pengobatan, 

Area Kantor/ Administrasi sebagai berikut. 
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.  

Gambar 4. 9 Titik Area yang Memerlukan Penghawaan AC 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Pada gambar 4. 10 menunjukkan letak outdoor AC VRV yang terletak di area 

bawah tangga darurat. Outdoor AC terletak pada area terbuka dengan partisi berupa 

kisi – kisi sebagai kesatuan visual eksterior bangunan. 

 

Gambar 4. 10 Letak outdoor AC 

(Sumber: Penulis, 2020) 

b. Lightings (Pencahayaan) 

Daylighting (light shaft) 

Penggunaan passive daylighting sebagai sistem pencahayaan pada bangunan 

dapat menciptakan healing space seperti ditunjukkan pada gambar 4. 11 berikut 

dapat terlihat suasana yang dihasilkan oleh passive daylighting dengan 

memasukkan cahaya dari light shaft yang terbentuk dari celah antara atap 

bangunan. Gambar 4. 11 menunjukkan suasana pada area Youth Center yang dapat 
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digunakan sebagai space untuk berinteraksi secara komunal maupun kegiatan 

konsultasi bagi layanan  

 

Gambar 4. 11 Suasana yang dihasilkan dengan light shaft 

(Sumber: Penulis, 2020) 

c. Orientasi Bangunan dan Zoning Ruang  

Orientasi bangunan sangat berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari 

yang masuk ke dalam area bangunan. Orientasi bangunan yang mendukung passive 

daylighting yakni orientasi Timur dengan penerapan shading agar mengurangi 

glare. 

Orientasi bangunan kemudian berkaitan dengan zonasi (zoning) ruangan sesuai 

dengan fungsi aktivitasnya (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).  
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Gambar 4. 12 Zoning ruangan sesuai aktivitas 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Zoning ruang – ruang yang dapat dilihat pada gambar   merupakan hasil 

eksplorasi dari kriteria desain dengan memperhatikan movement pengguna 
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bangunan yang mengutamakan aktivitas promotif kesehatan seperti dapat dilihat 

pada gambar 4. 12. 

d. Paths  

Konsep path pada Community Health Hub seperti yang dapat terlihat dari 

gambar 4. 13 merupakan elemen yang menstimulasi pergerakan user sehingga efek 

healing dapat dirasakan pada saat berjalan melalui path yang mengelilingi layanan 

promotif kesehatan. 

 

Gambar 4. 13 Path yang menstimulasi movement pengguna 

(Sumber: Penulis, 2020) 

4.2 Eksplorasi Teknis 

Konsep teknis meliputi sistem struktur, material, dan utilitas bangunan yang 

mendukung penerapan healing environment dan konsep promosi kesehatan. 

4.2.1 Struktur 

 Konsep struktur merupakan struktur kolom dan balok yang mendukung 

keterbukaan bangunan dengan dimensi kolom 40x40 cm dan sistem struktur grid. 
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Gambar 4. 14 Struktur kolom balok dengan sistem grid. 

(Sumber: Penulis, 2020) 

4.2.2 Material 

Konsep material menggunakan material dengan karakteristik alam dari segi 

tekstur maupun warna, sehingga efek healing melalui sensori tetap terasa.  

 

Gambar 4. 15 Detail material pada path dan lantai 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Dapat dilihat pada gambar konsep material lantai keseluruhan Community 

Health Hub menggunakan beton dengan finishing mengkilap (polished concrete). 

Konsep material path menggunakan WPC yakni wood plastic composite dengan 

tekstur menyerupai kayu namun terbuat dari komposit plastik dan serpihan kayu 

sehingga tidak mudah lapuk dan aman digunakan pada area yang membutuhkan 

aspek perawatan mudah terutama pada layanan kesehatan. 
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4.2.3 Utilitas  

Instalasi daur ulang greywater berupa dua tahap filter tangki resapan dan 

satu tahap filter tambahan menggunakan elemen tanaman air dan kolam yang juga 

menjadi elemen lanskap indoor courtyard tahap pertama  menggunakan sistem 

resapan seperti pada gambar 4. 16. Penerapan instalasi utilitas greywater filter ini 

mendukung suasana healing yang dirasakan pengguna bangunan seperti yang sudah 

dijelaskan dan dapat dilihat pada gambar 4. 3. 

 

Gambar 4. 16 Detail teknis penerapan filter greywater 

(Sumber: Penulis, 2020) 

  

Filter tahap 1 

Filter tahap 2 

Filter tambahan berupa elemen 

lanskap (kolam dengan gravel 

dan tanaman air). 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB 5 

DESAIN 

 

Pada bab ini akan dibahas aplikasi kriteria dan konsep pada desain Community 

Health Hub yang berisi gambar – gambar rancangan yang disusun ke dalam 

penjabaran eksplorasi aspek formal dan teknis. 

 

5.1 Eksplorasi Formal 

 

Gambar 5. 1 Tampak Utara dan Timur 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 5. 2 Tampak Selatan dan Barat 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 5. 3 Perspektif mata manusia tampak depan bangunan 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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5.1.1 Aplikasi Konsep dan kriteria pada aspek Site 

 Pada eksplorasi penerapan konsep dan kriteria aspek site (tapak), dihasilkan 

penataan lanskap seperti yang dapat dilihat pada gambar 5. 4 site plan dan gambar 

5. 5 layout plan. Area jogging track tersambung pada pedestrian pemukiman 

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sebagai sarana melakukan aktivitas 

olahraga berupa jogging atau olahraga lari. Akses utama rancangan juga 

mempertimbangkan kemudahan akses dari daerah pemukiman maupun jalan utama 

namun juga memperhatikan elemen lanskap berupa tanaman dan fasad bagian timur 

yang tertutup sebagai pembatas atau buffer terhadap polutan dari jalan utama yang 

dapat mengganggu sirkulasi udara, mengingat lahan yang berada pada Kawasan 

Kaki Jembatan Suramadu yang merupakan jalanan yang aktif dilewati oleh 

kendaraan – kendaraan berat. 

 Kemudian area lanskap rancangan juga terhubung dengan path (jalan 

setapak) yang mengarahkan dari area parkir kendaraan masuk ke lobi yang berada 

pada area healing garden yang diterapkan pada indoor courtyard. 

 

5.1.2 Aplikasi Konsep dan kriteria pada aspek Formal 

 Penerapan konsep dan kriteria pada eksplorasi aspek formal dihasilkan dari 

overlay diagram user movement mapping terhadap lahan, sehingga zoning area 

layanan promotif berada pada perimeter bangunan, dan dapat ter-display terhadap 

para pelaku aktivitas di area luar bangunan.  

 

5.1.3 Aplikasi Konsep dan kriteria pada aspek Spatial 

 Konsep dan kriteria yang diterapkan pada eksplorasi aspek spatial 

ditekankan pada penyampaian efek healing environment kepada para pelaku 

aktivitas Community Health Hub. Efek healing tersebut terkait penerapan elemen – 

elemen biophilic sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan dalam tabel 1. 1 

yakni air, cahaya, udara, dan tanaman yang terintegrasi menjadi suatu ekosistem 

healing, juga penggunaan warna dan bentuk yang identik dengan alam. 
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 Seperti yang dapat dilihat pada gambar potongan perspektif 5. 10 dan 5. 11 

yang menjelaskan integrasi elemen – elemen bioplhilic yang menghadirkan efek 

healing terhadap lingkungan Community Health Hub.  
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Gambar 5. 4 Site Plan 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 5 Layout Plan 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 5. 6 Denah Lantai 1 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 7 Denah Lantai 2 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 5. 8 Denah Lantai 3 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 9 Potongan AA’ dan BB’ 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 10 Detail Suasana Perspektif Potongan CC' 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 11 Detail Perspektif Potongan DD' 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 12 Perspektif Suasana Lobi Utama Area Lantai 1 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

Gambar 5. 13 Perspektif suasana elder center Area Lantai 1 

(Sumber: Penulis, 2020)  

Keyplan  

Keyplan  
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Gambar 5. 14 Perspektif suasana tempat tunggu Apotek Area Lantai 1 

(Sumber: Penulis, 2020) 

 

 

Gambar 5. 15 Perspektif View dari ruang tunggu UGD Area Lantai 1 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Keyplan  

Keyplan  
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Gambar 5. 16 Perspektif View layanan promosi kesehatan dari amfiteater 

(Sumber: Penulis, 2020)  

Keyplan  
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5.2 Eksplorasi Teknis 

5.2.1 Aplikasi Konsep dan Kriteria pada Aspek Teknis Struktur 

Sistem struktur yang digunakan merupakan sistem struktur grid kolom dan 

balok dengan dimensi kolom 40 cm x 40 cm. Bentuk kolom yang menyerupai huruf 

“V” seperti dapat dilihat pada penjelasan aksonometri struktur pada gambar 5. 17. 

Dalam eksplorasi aspek teknis, penggunaan kolom tersebut selain memperluas 

dimensi bentang kolom, juga menstimulasi pergerakan (movement) pelaku aktivitas 

merasakan pengalaman sense layaknya berada pada lingkungan alam dengan 

perbedaan bentuk kolom berbentuk “V” pada satu area dan kolom tegak pada area 

lain. 

 

5.2.2 Aplikasi Konsep dan Kriteria pada Aspek Teknis Material 

 Pada eksplorasi aspek teknis, dalam mewujudkan efek healing menurut 

prinsip healing environment seperti yang sudah dijelaskan di tabel 1. 1 pada bab 

pendahuluan sebelumnya, salah satu prinsip Natural Colors yakni pemilihan warna 

maupun material yang mirip dengan alam digunakan. Penerapan prinsip tersebut 

diterapkan pada konsep penggunaan material pada lantai dan jalan setapak (path) 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 4 mengenai konsep material. 

 Seperti dapat dilihat pada gambar 5. 18 yang menjelaskan tentang detail 

penggunaan material. Penggunaan material dengan warna putih gading (ivory) pada 

bagian dinding dan material dengan finishing yang  tetap menunjukkan warna alami 

seperti penggunaan polished concrete pada lantai dan WPC pada bagian path 

memberikan kesan interaksi dengan alam secara tidak langsung pada pelaku 

aktivitas. 

 

5.2.3 Aplikasi Konsep dan Kriteria pada Aspek Teknis Utilitas 

  Dalam eksplorasi teknis pada aspek utilitas, ditekankan pada sistem utilitas 

yang mendukung perwujudan elemen – elemen rancangan, yakni terkait sistem 

penghawaan dan juga sistem daur ulang greywater yang mendukung penerapan 

healing garden pada indoor courtyard. 
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 Pada konsep sistem penghawaan aktif seperti yang telah dijelaskan pada bab 

4 sebelumnya, terkait konsep desain yang mendukung penghawaan atau ventilasi 

pada aspek spatial, digunakan sistem penghawaan AC VRV. Pada perwujudan 

grewater filter sebagai elemen water (air) pada healing garden. Seperti dijelaskan 

pada gambar 5. 19, instalasi daur ulang greywater berupa dua tahap tangki filter 

yang kemudian dilanjutkan pada instalasi kolam filter dengan gravel atau kerikil 

dan juga tanaman air sebagai filter tambahan sekaligus elemen healing pada area 

indoor courtyard. 
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Gambar 5. 17 Detail Aksonometri Struktur 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 5. 18 Detail penggunaan material 

(Sumber: Penulis, 2020)  
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Gambar 5. 19 Detail sistem greywater filter pada wetpark 

(Sumber: Penulis, 2020) 
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Gambar 5. 20 Detail Instalasi Pembuangan Sampah Medis dan Saluran Plumbing 

(Sumber: Penulis, 2020)  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB 6 

KESIMPULAN 

 

 Community Health Hub merupakan bentuk respons dari isu promosi 

kesehatan sebagai fungsi utama pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang 

merupakan layanan kesehatan primer. Respons tersebut berupa implementasi 

prinsip – prinsip healing environment terhadap aspek rancangan yang membantu 

dalam optimalisasi promosi kesehatan pada komunitas masyarakat baik yang 

sedang melakukan aktivitas layanan pengobatan maupun pengunjung. Prinsip 

healing yang meliputi elemen – elemen biophilic berupa cahaya, udara, air, 

tumbuhan, juga warna dan alur sirkulasi yang identik dengan warna dan bentuk 

pada alam diintegrasikan menjadi satu kesatuan rancangan yang membentuk 

lingkungan dengan efek healing. Efek tersebut dapat dirasakan oleh pelaku aktivitas 

melalui sensori (indera) ketika melakukan movement. Penerapan elemen tersebut 

ditekankan pada alur movement pelaku aktivitas yang diarahkan dengan path 

sehingga pelaku aktivitas merasakan healing dengan sensorinya sembari 

mengamati maupun melakukan aktivitas pada layanan promosi kesehatan. 

 Healing environment merupakan pendekatan desain yang erat kaitannya 

dalam optimalisasi kesehatan yang berdampak meningkatkan kualitas terhadap 

mental maupun fisik, hingga kinerja seseorang. Sehingga Community Health Hub 

menghubungkan langsung komunitas masyarakat terhadap aktivitas - aktivitas 

promosi kesehatan tidak hanya dengan layanan – layanan promotif, namun juga 

penerapan healing environment sebagai pendekatan desain yang merupakan 

lingkungan yang mempromosikan kesehatan sekaligus mendukung kepekaan dan 

awareness (kesadaran) masyarakat terhadap kesehatan.  
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