
i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

TUGAS AKHIR – RI 141501 
 
DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA DENGAN PENERAPAN 
KONSEP THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
 
NOFIKA CAHYANI PUTRI 
08411440000038 
 
Dosen Pembimbing 
Ir. Nanik Rachmaniyah, M.T. 
 
Departemen Desain Interior 
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 2018 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

TUGAS AKHIR – RI 141501 
 
DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA DENGAN PENERAPAN 
KONSEP THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
 
NOFIKA CAHYANI PUTRI 
08411440000038 
 
Dosen Pembimbing 
Ir. Nanik Rachmaniyah, M.T. 
 
Departemen Desain Interior 
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 2018 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

FINAL PROJECT – RI 141501 
 
INTERIOR DESIGN INSTALLATION OF MEDICAL 
REHABILITATION RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA WITH THE 
APPLICATION OF THERAPEUTIC ENVIRONMENT CONCEPT 
 
NOFIKA CAHYANI PUTRI 
08411440000038 
 
Supervisor Lecturer 
Ir. Nanik Rachmaniyah, M.T. 
 
Departemen Desain Interior 
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 2018 





LAPORAN TUGAS AKHIR RI 141501 
NOFIKA CAHYANI PUTRI, NRP 08411440000038 

	
	

	

	 v 

DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK 

RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA DENGAN PENERAPAN KONSEP 

THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
 

Nama  : Nofika Cahyani Putri 

NRP  : 08411440000038 

Dosen  : Ir. Nanik Rachmaniyah, M.T. 

 

ABSTRAK 

 

Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk 
penyandang disabilitas. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk dapat menjamin 
masyarakatnya memperoleh fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien, salah satunya 
pelayanan rehabilitasi medik untuk penderita cacat fisik. RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
merupakan rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang 
menyelenggarakan pelayanan pada 4 (empat) bidang, salah satunya rehabilitasi. Dalam proses 
pelayanannya, ditemukan penataan dan pengelompokan ruang yang belum teratur, alur 
sirkulasi yang kurang komunikatif, desain ruang yang belum memiliki konsep interior yang 
sesuai untuk pasien rehabilitasi. 

 Konsep therapeutic environment sangat cocok diterapkan pada desain interior instalasi 
rehabilitasi medik RSUD Dr. Soetomo, karena dapat menjadikan ruang pelayanan sebagai 
arena terapi. Konsep tersebut dihadirkan melalui organisasi ruang pelayanan dan sirkulasinya, 
pemilihan warna pada elemen interior, menghadirkan kesan hewan dalam ruang, penggunaan 
furniture dan environmental graphic design dengan bentukan dinamis, serta penambahan 
signage dan wayfinding yang komunikatif.  

Aplikasi konsep therapeutic environment pada ruang pelayanan instalasi rehabilitasi 
medik RSUD Dr. Soetomo diterapkan dengan mengelompokkan ruang pelayanan sesuai 
fungsinya dan menambahkan wayfinding pada motif lantai untuk memudahkan pasien 
menemukan ruang yang dicari secara mandiri. Hewan dihadirkan dalam ruangan melalui dua 
cara yaitu secara langsung dengan memberikan aquarium dan secara tidak langsung dengan 
menggunakan furniture dengan bentukan dari transformasi hewan. Masing-masing ruang 
pelayanan menggunakan dominasi warna terapeutik sesuai efek psikologi yang ditimbulkan 
pada manusia saat melakukan terapi.  Penambahan environmental graphic design juga dengan 
motif hewan juga diterapkan pada salah satu dinding untuk memberi kesan ruangan yang 
bersahabat. 

Kata Kunci: Desain Interior, Instalasi Rehabilitasi Medik, Therapeutic Environment. 
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ABSTRACT 

 

 Health is a human right that owned by all Indonesian citizens, including persons with 
disabilities. The Government has taken a policy to ensure that its citizens can use effective and 
efficient health facilities, including medical services for physically disabled patiens. RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya is a public hospital owned by East Java Provincial Government, which 
provides services in 4 (four) areas, including rehabilitation. In the daily service process, it is 
found that the arrangement and grouping of space is less organized, the flow of circulation is 
less communicative, and the space that does not have the appropriate interior concept design  
for rehabilitation patients. 

 The concept of therapeutic environment is very suitable to be applied for interior design 
of installation of medical rehabilitation in RSUD Dr. Soetomo Surabaya, because it can make 
the service space as the therapy arena. The concept used are the service space and circulation 
settings, the selection of colors on interior elements, presents the animal impression to the 
space, the use of furniture and environmental graphic design with dynamic formation, as well 
as the addition of communicative signage and wayfinding. 

 Application of therapeutic environment concept at medical service in the installation of 
medical rehabilitation RSUD Dr. Soetomo Surabaya applied by grouping the service space 
according to its function and add a communicative wayfinding to the floor motif to facilitate 
the patient to find their own room independently. Animals are presented in two ways, both 
directly by giving the aquarium into indoor spaces, and undirectly by using furniture with the 
formation of animal transformation. Each service rooms use therapeutic color dominance 
according to the psychological effect caused in humans during therapy. The addition of 
environmental graphic design with animal motifs is also applied to one wall to give impression 
of a friendly environment. 

Keywords: Interior Design, Instalallation of Medical Rehabilitation, Therapeutic 
Environment. 
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1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat 

di setiap negara. Dalam amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 disebutkan bahwa setiap 

negara harus mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh 

penduduk. Di Indonesia, hal tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

nasional (SJSN) dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah 

semakin memperbaiki perlindungan kesehatan, yang meliputi kegiatan pencegahan, 

pengobatan dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, 

imunisasi dasar, pengadaan obat dan bahan medis, hingga pengembangan fasilitas 

kesehatan. 

Salah satu aspek kesehatan dalam lingkungan masyarakat yang perlu mendapat 

perhatian yaitu para penyandang cacat fisik atau disabilitas. Penyandang disabilitas 

adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat 

partisipasi mereka dalam melakukan aktivitas bermasyarakat. Dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa upaya pemeliharaan 

kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar penyandang dapat tetap 

hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis dan bermartabat. Di Indonesia, 

presentase jumlah penyandang disabilitas berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 adalah 

sebesar 2,45% dengan provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 12 (2,59%). Dan  

berdasarkan tingkat kompleksitas disabilitas, provinsi Jawa Timur kembali berada di 

urutan ke 12 (11,6%). 

RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit umum daerah milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang menyandang status kelas A pendidikan, yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian dan pelayanan. 

Untuk bidang pelayanan kesehatan, RSUD Dr. Soetomo memiliki fokus pelayanan pada 

4 (empat) bidang, yang meliputi promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif 

(perawatan) dan rehabilitatif (rehabilitasi). RSUD Dr. Soetomo juga memiliki sejumlah 

instalasi perawatan kesehatan yang cukup lengkap, salah satunya yaitu instalasi 

rehabilitasi medik. 
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Sesuai namanya, Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo memberikan 

pelayanan pada bidang rehabilitasi pasien, yaitu membantu memulihkan fungsi motorik 

pasien agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Sebagai fasilitas pelayanan khusus, 

Instalasi Rehabilitasi Medik memiliki sejumlah ruang khusus untuk kegiatan terapi 

pasien yang harus ada agar pelayanan medis dapat dilakukan secara maksimal. Namun 

sayangnya, karena area Instalasi Rehabilitasi Medik yang terbatas, sejumlah ruang 

pelayanan menjadi kurang terfasilitasi dengan baik, seperti tidak adanya beberapa ruang 

tindakan khusus, penempatan ruang yang belum teratur, serta desain dari ruang 

pelayanan itu sendiri yang kurang menarik sehingga mengurangi rasa partisipasi pasien 

dalam melakukan aktivitas terapi. 

Sebagai rumah sakit kelas A yang menjadi pusat rujukan khususnya untuk 

Indonesia wilayah Timur, RSUD Dr. Seotomo memiliki sejumlah pasien yang 

membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat setiap harinya. Fasilitas pelayanan yang 

disediakan oleh RSUD Dr. Soetomo cukup lengkap dengan sejumlah alat medis, staf 

administrasi, hingga tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya. Walaupun begitu, 

peningkatan fasilitas tentu tetap diperlukan mengingat proses pelayanan akan terus 

berjalan dengan menggunakan area pelayanan yang sama. 

 Pada prakteknya di lapangan, fasilitas pelayanan kesehatan yang harus disediakan 

di rumah sakit bukan hanya berasal dari dokter, perawat atau terapis yang menjadi ujung 

tombak perawatan medis serta alat-alat kedokteran sebagai fasilitator, melainkan juga 

lingkungan yang dapat mendukung kegiatan pelayanan dan pengobatan kepada pasien. 

Suasana rumah sakit yang identik dengan takut, gelisah, penuh penyakit, dapat diubah 

dengan suasana yang lebih hangat, nyaman dan bersahabat untuk dapat menunjang 

proses pengobatan baik dari tenaga kesehatan kepada pasien, maupun pasien terhadap 

dirinya sendiri. Ruang rehabilitasi yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan terapi 

fisik memerlukan sebuah perencanaan desain sedemikian rupa baik dari segi penataan 

ruang dan furniture serta sentuhan elemen estetis guna menciptakan ruang yang dapat 

mendukung proses pemulihan pasien rehabilitasi itu sendiri.   
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1.2 Permasalahan 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Suasana ruang terapi yang monoton sehingga pasien/pengunjung cepat merasa 

bosan serta kurang partisipatif dalam melakukan kegiatan terapi. 

2. Pengelompokan dan penataan ruang belum teratur, dan alur sirkulasi yang 

kurang komunikatif sehingga mengakibatkan kesulitan akses pengguna. 

3. Desain ruang belum memiliki konsep interior yang menarik untuk pasien 

terapi yang ada di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Sedangkan batasan masalah yang terdapat pada desain interior ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Lebih mengutamakan pembahasan mengenai elemen desain interior dan tidak 

mencakup masalah arsitektur dan konstruksi bangunan. 

2. Lebih mengutamakan pengadaan ruang yang dianggap perlu sebagai fasilitas 

umum daripada penambahan jumlah ruang pelayanan yang telah ada. 

3. Ruang yang akan didesain sebatas area pelayanan Lantai 1 yang ada di 

Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

4. Luas eksisting bangunan yang didesan minimal 500 – 800 m2. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Desain 

Tujuan Perencanaan desain interior ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. 

1. Dapat menghadirkan suasana yang dapat merangsang partisipasi pasien 

rehabilitasi dalam melakukan kegiatan terapi. 

2. Dapat membuat layout ruang dan sirkulasi yang sesuai dengan pengelompokan 

fungsi dan jenis masing-masing ruang. 

3. Dapat memberikan desain ruang terapi yang menarik dan sesuai untuk segala 

usia pasien, baik anak usia balita hingga lansia. 
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1.3.2 Manfaat Desain 

Perencanaan desain interior ini juga diharapkan dapat membawa manfaat, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan renovasi bangunan atau 

perencanaan kembali ruang-ruang di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 

2. Secara akademis, diharapkan hasil pengerjaan perencanaan desain interior 

rumah sakit ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian atau perencanaan 

desain interior rumah sakit di masa mendatang, terutama di bidang Instalasi 

Rehabilitasi Medik. 

 

1.4 Lingkup Desain 

Adapun ruang lingkup dari perencanaan desain interior rumah sakit ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Teknis perencanaan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan standar rumah sakit 

umum tipe A, yang berasal dari Kementerian Kesahatan dan Dinas Kesehatan 

2. Studi ini hanya sebatas usulan dan tidak sampai pada tahap simulasi dan 

implementasi. 
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2.1 Kajian Rumah Sakit 

2.1.1 Deskripsi Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi rumah sakit, didapat bahwa 

pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Berdasarkan UU RI No. 44 Tahun 2009, rumah sakit umum mempunyai misi 

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, serta rumah sakit mempunyai tugas 

memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, telah disebutkan pada UU RI dengan 

pasal yang sama, bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut. 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber data manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 

2.1.2 Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Adi Utomo (2010) dalam bukunya berjudul Arsitektur Rumah Sakit, 

terdapat beberapa tipologi rumah sakit yaitu sebagai berikut. 

1. Pelayanan kesehatan rumah sakit dengan kegiatan pelayanan utama berupa 

pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup 

pelayanan medik dan penunjang medik. 
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2. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan rumah sakit perbedaan 

menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang disediakan, secara jenis atau 

klasifikasi tersendiri: 

a. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar sampai 

dengan sampai dengan sub spesialis. 

b. Rumah sakit khusus merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau sesuai dengan disiplin 

ilmu. 

c. Rumah sakit pendidikan, merupakan rumah sakit umum yang 

dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1, S2 dan 

S3. 

d. Rujukan dan rujukan wilayah sebagai upaya kesehatan adalah 

penyelenggara pelayanan tempat pelimpahan tanggung jawab secara 

timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertical maupun 

horizontal dan pelayanan upaya rujukan kesehatan yang didasarkan atas 

factor-faktor geografis, komunikasi, sarana infrastruktur, dan faktor-

faktor sosial, budaya dan pendidikan. 

3. Secara akreditasi adalah pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi 

standar minimal yang ditentukan. 

Menurut PERMENKES RI Nomor 56 Tahun 2014, rumah sakit dapat 

didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta, 

dengan penjelasan sebagai berikut. 

1. Rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan 

unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya 

di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya. 

2. Rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah 

diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hokum yang 

kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. 
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Menurut PERMENKES RI tersebut diatas juga dijelaskan klasifikasi rumah 

sakit umum dibedakan menjadi 5, yaitu rumah sakit umum kelas A, B, C, D dan D 

Pratama. RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit umum daerah provinsi Jawa 

Timur dengan gelar tipe A pendidikan, maka pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Umum kelas A paling sedikit meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut. 

1. Pelayanan medik, yang terdiri atas pelayanan gawat darurat, spesialis dasar, 

spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi dan mulut. 

2. Pelayanan kefarmasian, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. 

3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang meliputi asuhan keperawatan 

generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan. 

4. Pelayanan penunjang klinik, yang meliputi pelayanan bank daerah, perawatan 

intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi 

instrumen dan rekam medik. 

5. Pelayanan penunjang non klinik, yang meliputi pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air 

bersih. 

6. Pelayanan rawat inap, yang meliputi ketentuan jumlah tempat tidur perawatan 

kelas III dan perawatan intensif. 

 

2.1.3 Bangunan Cagar Budaya 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 disebutkan bahwa cagar budaya adalah 

warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan 

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya 

di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 

melalui proses penetapan. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 5 Tahun 2005 Tentang 

Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan berdasarkan 
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persetujuan bersama dengan DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya 

disebutkan bahwa bangunan cagar budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan 

mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap 

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan sejarah. 

Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk 

beberapa hal yaitu sebagai berikut. 

1. Mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang 

mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

2. Melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari 

kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam. 

3. Memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagai kekayaan 

budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan 

citra kota serta tujuan wisata. 

Berdasarkan kriteria dan tolok ukur yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 

10 pada peraturan yang sama, bangunan cagar budaya dibagi dalam 4 (empat) 

golongan, yaitu sebagai berikut. 

1. Bangunan cagar budaya Golongan A adalah bangunan cagar budaya yang 

harus dipertahankan dengan cara preservasi. 

2. Bangunan cagar budaya Golongan B adalah bangunan cagar budaya yang 

harus dipertahankan dengan cara restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi. 

3. Bangunan cagar budaya Golongan C adalah bangunan cagar budaya yang 

dapat dilakukan pemugaran dengan cara revitalisasi/adaptasi. 

4. Bangunan cagar budaya Golongan D adalah bangunan cagar budaya yang 

keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna 

maupun lingkungan sekitarnya, sehingga dapat dibongkar dan dapat dibangun 

kembali sesuai dengan aslinya dengan cara demolisi. 

Bangunan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

merupakan bangunan yang tergolong cagar budaya Golongan B. Oleh karena itu, 

proses konservasinya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 
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1. Bangunan dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, 

roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan 

pembongkaran. 

2. Dalam hal bangunan cagar budaya sudah tidak utuh lagi maka apabila 

dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh 

membongkar bagian bangunan yang masih ada. 

3. Dalam upaya restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi dimungkinkan adanya 

perubahan tata ruang bagian dalam, sepanjang tidak mengubah struktur utama 

bangunan, dan 

4. Di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya 

bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan 

utama. 

 

2.2 Kajian Instalasi Rehabilitasi Medik 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008, 

pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan 

fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan 

intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan 

yang optimal. Pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengatasi keadaaan/kondisi sakit melalui paduan intervensi medik, keterapian 

fisik, keteknisian medik dan tenaga lain yang terkait. 

2. Mencegah komplikasi akibat tirah baring dan atau penyakitnya yang mungkin 

membawa dampak kecacatan. 

3. Memaksimalkan kemampuan fungsi, meningkatkan aktivitas dan partisipasi pada 

difabel. 

4. Mempertahankan kualitas hidup atau mengupayakan kehidupan yang berkualitas. 

 

Dalam menyelenggarakan pelayanannya di Rumah Sakit, pelayanan rehabilitasi 

medik dibagi dalam beberapa strata pelayanan, salah satunya yaitu strata III B sebagai 

pelayanan rehabilitasi medik rujukan tertinggi, dengan ketentuan sebagai berikut. 
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1. Tenaga yang tersedia meliputi Dokter SpRM, Perawat Rehabilitasi Medik, 

Fisioterapis, Terapis Okupasi, Terapis Wicara, Ortotik-Prostetik, Psikolog, Petugas 

Sosial Medik. 

2. Pelayanan yang meliputi Layanan Rehabilitasi Medik Spesialistik dan 

Subspesialistik, Layanan Asuhan Keperawatan Rehabilitasi Medik, Layanan 

Fisioterapi dan alat canggih, Layanan Okupasi Terapi dengan alat canggih, 

Layanan Terapi Wicara, Layanan Ortotik-Prostetik dengan bengkel lengkap dan 

atau bengkel kursi roda, Layanan Psikologi, Layanan sosial medik, Layanan 

konseling persiapan vokasional. 

3. Pendidikan yang meliputi Pendidikan Dokter Spesialis, S1 Kedokteran, D3 FT, D3 

OT, D3 TW, Pelatihan OP, Pelatihan Perawat Rehabilitasi Medik. 

4. Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Penelitian dasar dan terapan, 

Pengembangan medis subspesialistik. 

 

Pada bangunan publik terutama perkantoran atau gedung pemerintahan, diperlukan 

sebuah alur dan sirkulasi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan awal pengguna hingga 

tercapainya tujuan tersebut. Alur pasien dan pegawai di Instalasi Rehabilitasi Medik 

Rumah Sakit telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

378/Menkes/SK/IV/2008, yaitu sebagai berikut. 

 
Gambar 2.1 Alur Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. 

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 
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Gambar 2.2 Alur Pasien, Dokter, Psikolog, Terapis dan Petugas Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. 
Sumber: Buku Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rehabilitasi Medik oleh Direktorat Bina 

Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan RI Tahun 2012. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, 

terdapat persyaratan untuk ruang pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit, 

yang meliputi fungsi ruang, besaran, dan syarat bangunan dari segi interior yaitu besaran 

standar intensitas cahaya, pertukaran udara, sambungan listrik yang dianjurkan, dan lain-

lain. Rincian persyaratan ruang-ruang rehabilitasi medik terdapat di tabel dibawah ini. 

 
Tabel 2.1. Jenis Kebutuhan dan Persyaratan Tiap Ruang di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit. 

No Nama 
Ruangan Fungsi Besaran 

Ruang Kebutuhan Fasilitas Syarat Lain 

1 Loket Pendaftaran 
dan Pendataan  

Tempat pasien 
melakukan 
pendaftaran, 
pendataan 
awal/ulang agar 
segera mendapat 
tindakan. 

3-5 m2 / 
petugas. 

Meja, kursi, 
komputer, printer, 
lemari, lemari arsip 
dna peralatan 
kantor lainnya. 

- - 
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2 

Ruang 
administrasi 
(Informasi, 
Registrasi dan 
Pembayaran) 

Tempat Petugas 
RM mengurus 
masalah 
keuangan, 
administrasi dan 
personalia. 

3-5 m2 / 
petugas. 

Meja, kursi, lemari 
berkas/arsip, 
intercom/ telepon, 
safety box. 

- Intensitas cahaya 
min. 200 lux 

- Adanya 
pertukaran udara 
min 6x / jam 
 

3 
Ruang Tunggu 
Pasien/Pengantar 
Pasien 

Tempat pasien 
/pengunjung 
menunggu 
antrian pelayanan 

Menyesuaikan 
kapasitas 
pelayanan, 1-
1,5  m2 / 
orang. 

- Tempat duduk, 
televise dan telepon 
umum (bila RS 
mampu) 

Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan 

4 
Ruang 
Pemeriksaan 
Dokter 

Tempat dokter 
melakukan 
pemeriksaan 
umum dan 
konsultasi oleh 
pasien. 

12-25  m2 / 
petugas. 

- Kursi dokter, meja 
konsultasi, 2 kursi 
hadap, lemari alat 
periksa dan obat, 
tempat tidur 
periksa, tangga rool 
stool dll 

- - Disediakan min, 
2 kontak dan tidak 
boleh ada 
percabangan 
langsung 

- - Intensitas cahaya 
min. 200 lux. 

- - Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan 

5 
Ruang 
Pemeriksaan 
Diagnostik 

Melakukan 
pemeriksaan 
diagnostik seperti 
elektromiografi. 

- - - Alat diagnostik 
- - Terdapat 

fasilitas cuci 
tangan. 

6 

- Ruang Fisioterapi 

1. Ruang 
Fisioterapi pasif / 
modalitas 

Memberikan 
pelayanan 
intervensi radiasi 
/ gelombang 
electromagnet 
dan traksi dan 
memberikan 
latihan 
manipulasi pada 
pasien 

Minimal 7,2 - 
12  m2 / 
tempat tidur 
traksi. 

- Tempat tidur 
periksa, unit traksi, 
alat stimulasi 
elektrik, 
microwave, 
diathermy, 
ultraviolet quartz 
dan peralatan 
fisioterapi lainnya. 

- - Tidak boleh ada 
material yeng 
mengandung 
unsur metal / baja 

- - Disediakan min, 
2 kontak dan tidak 
boleh ada 
percabangan 
langsung 
- Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan. 

2. Ruang 
Fisioterapi Aktif 1 
/ Ruang Senam 
(Gymnasium) 

Tempat pasien 
melakukan 
kegiatan senam 
atau aktivitas 
terapi dengan 
alat. 

Min. 50 m2 

Treadmill, parallel 
bars, ergocycle, 
exercise bicycle, 
dan peralatan 
senam lainnya. 

- Disediakan APAR 
berukuran min. 2 
kg 

- Adanya 
pertukaran udara 
min 6x / jam 

- Intensitas cahaya 
min. 200 lux 
- Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan. 

3. Ruang 
Fisioterapi AKtif 
2 / Ruang 
Hidroterapi 

Ruangan yang 
didalamnya 
terdapat 
satu/lebih kolam 
renang/ bak 
rendam 
hidroterapi 
(lengkap dengan 
penghangat air 

- Min. 25 m2 / 
kolam 
- Min. 4-12 
m2 /bilik ganti 
pakaian 
 

- Perlengkapan 
hidroterapi 

- - Adanya 
pertukaran udara 
min 6x / jam 

- - Kotak kontak 
aman dari 
percikan air 
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dan pemutar 
arus) 

7 

Ruang Terapi Okupasi 

1. Ruang Terapi 
Okupasi 

Tempat Pasien 
melakukan 
kegiatan terapi 
okupasi. 

6 – 30  m2 

Fasilitas bergantung 
dari jenis okupasi, 
antara lain: 
- Ruang dalam 
rumah 
- Kantor 
- Tempat ibadah 
- Kendaraan 

- Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan. 

2. Ruang Sensori 
Integrasi Anak 

Tempat terapis 
okupasi 
melakukan terapi 
secara 
berkelompok 
pada anak utnuk  
merangsang 
panca indera, dan 
gerak motorik. 

Fleksibel Area bermain anak 

Area 
dilengkapi 
pelindung 
khsusus seperti 
busa dilapisi 
kulit sintetis 
pada daerah 
yang keras atau 
bersudut tajam. 

3. Ruang 
Relaksasi / 
Perangsangan 

Tempat terapis 
okupasi 
melakukan terapi 
perangsangan 
audio visual 
dalam ruangan 
tertutup yang 
dilengkapi sarana 
audio visual dan 
benda bercahaya. 

Sesuai 
kebutuhan 

Lampu fiberoptik 
berpelindung 
aquarium flexyglass 
yang mampu 
mengeluarkan 
cahaya multi warna 
secara bergantian, 
televise, bantal, 
tempat duduk, bola 
keseimbangan, dll. 

- 

4. Taman 
Terapetik 

Area terbuka 
untuk terapi 
okupasi dewasa. 

Fleksibel Fasilitas terapi dan 
walking track 

- Pararell Bar’s 
dengan variasi 
permukaan 
pijakan yang 
berbeda. 
- Ramp 
- Perancah batu 
jalan. 

8 

- Ruang Terapi Wicara 

1. Ruang Terapi 
Wicara / 
Vokasional 

Tempat Pasien 
melakukan 
kegiatan terapi 
dengan 
pelayanan 
khusus. 

12-3-  m2 Cermin, meja, kursi 
pasien dan petugas. 

- - Dinding ruangan 
kedap suara 

- - Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan 

2. Ruang Terapi 
Wicara 
Audiometer 

Tempat terapis 
wicara 
melakukan 
pengujian 
kemampuan 
pendengaran 
kepada pasien. 

Min. 3 m2 / 
ruang pasien 
 
Min. 4 m2  / 
ruang 
operator 

Alat uji audiometer, 
kursi pasien, meja 
operator, 
headphone pasien, 
speaker monitor 
operator 

- Dinding ruangan 
kedap suara 

9 

Ruang Orthotik dan Prostetik (OP) 

1. Loker Petugas 
Bengkel OP 

Ruang ganti 
pakaian dan 
penyimpanan 
barang petugas. 

4-12 m2 / 
petugas 

Loker/lemari, 
tempat duduk, dll 

- Terdapat 
fasilitas cuci 
tangan. 
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2. Bengkel Halus 

Tempat 
menghaluskan, 
merangkai, 
menyetel barang 
yang akan 
diserahkan pada 
pasien. 

Min. 9 m2 

Peralatan bengkel 
mekanik halus (cth: 
gerinda, bor, 
ampelas, tang, 
sekrup, baut, set 
obeng, kunci, dll) 

- 

3. Bengkel Kasar 

Tempat 
pengolahan 
bahan baku 
menjadi protase. 

Min. 36  m2 

Mesin potong besi, 
mesin potong fiber 
glass, mesin 
pencetak fiber 
glass, mesin cetak 
kulit lateks, gerinda 
kasar, dll. 

- 

4. Ruang 
Jahit/Kulit 

Tempat 
mempola, 
membuat, 
menjahit, merakit 
selubung OP dari 
kulit. 

Min 12  m2 

Meja pola, alat 
penggunting kulit, 
mesin jahit kulit, 
alat pelubang kulit, 
dll. 

- 

5. Ruang Bionik 
(biologi 
elektronik) 

Tempat 
melakukan 
perakitan serta 
penyetelan 
komponen 
elektronik yang 
akan 
ditambahkan 
pada barang OP. 

Min. 9  m2 

Set obeng dank 
unci, solder, mesin 
pembuat PCB, 
osciloskop, 
avometer, dll. 

- 

6. Ruang 
Penyimpanan 
Barang Jadi 

Tempat 
menyimpan 
sementara barang 
OP yang sudah 
jadi. 

Sesuai 
kebutuhan Lemari - 

7. Gudang Bahan 
Baku 

Tempat 
penyimpanan 
bahan baku untuk 
pembuatan 
barang OP. 

Sesuai 
kebutuhan Lemari, rak - 

8. Ruang 
Penyetelan (fitting 
room) 

Tempat pasien 
mengepas barang 
OP yang telah 
jadi. 

Sesuai 
kebutuhan 

Cermin, tempat 
duduk pasien, dll - 

10 Ruangan Loker 
Pasien 

Tempat 
penyimpanan 
barang pribadi 
pasien. 

Sesuai 
kebutuhan Fasilitas loker - 

11 Ruangan Loker 
Petugas 

Tempat 
penyimpanan 
barang pribadi 
petugas. 

Sesuai 
kebutuhan Fasilitas loker - 

12 
Ruang 
Penyimpanan 
Perlengkapan 

Tempat 
penyimpanan 
peralatan RM 
yang tidak 
terpakai 

Sesuai 
kebutuhan Lemari - 
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Sumber: Diolah dari berbagai sumber: (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2016. (2) Buku 
Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rehabilitasi Medik oleh Direktorat Bina Pelayanan 
Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 
Tahun 2012. (3) Pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit Kelas B oleh Sekretariat Jenderal, Kemenkes RI. 

 

Menurut Buku Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rehabilitasi Medik 

oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina 

Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehata RI Tahun 2012, persyaratan umum desain 

interior pada ruang-ruang area rehabilitasi medik dijelaskan pada tabel berikut. 

 
 Tabel 2.2. Persyaratan Elemen Interior pada Ruang Rehabilitasi Rumah Sakit 

13 Ruang Kepala 

Tempat kepala 
IRM bekerja dan 
melakukan 
kegiatan 
perencanaan dan 
manajemen. 

Sesuai 
kebutuhan 

Kursi, meja, 
komputer, printer 
dan peralatan 
kantor lainnya. 

- 

14 Pantry 

Tempat membuat 
sajian bagi 
petugas atau 
menyantap 
makanan. 

Sesuai 
kebutuhan 

- Sink, meja pantry 
- meja dan kursi 

makan 
- 

15 
Ruang Petugas 
Kebersihan / 
Janitor 

Tempat 
penyimpanan alat 
kebersihan. 

Sesuai 
kebutuhan Lemari, kursi - 

16 Ruang Utilitas Tempat utilitas 
bangunan RM. 

Sesuai 
kebutuhan - - 

17 KM / WC KM/WC Min. 2-3 m2 
/KM Kloset, wastafel 

- Toilet pegawai 
dan pasien 
dibedakan 

- Disediakan toilet 

No Elemen Interior Persyaratan 
1 Penutup Lantai, 

Dinding, Plafon secara 
Umum 

- Material bersifat non porosif, sehingga tidak menyimpan debu 
- Mudah dibersihkan, tahan cuaca, dan tidak berjamur. 
- Berwarna cerah, namun tidak menyilaukan mata 
- Khusus ruang bengkel OP: menggunakan bahan yang bersifat tahan 

api, tahan benturan dan tahan terhadap bahan kimia 
- Khusus ruang fisioterapi: tidak menggunakan bahan dengan material 

metal atau baja. 
- Khusus ruang terapi wicara: menggunakan bahan yang dapat 

menyerap bunyi. 
 

2 Penutup Lantai  - Tahan gesekan 
- Pola lantai dan garis alur yang menerus ke seluruh ruangan 
- Tidak licin (walaupun dalam kondisi basah) 
- Ram harus mempunyai kemiringan kurang dari 70o 

3 Dinding - Khusus ruang yang berkaitan dengan aktivitas anak: menggunakan 
warna yang menyolok dan menarik 

- Pada daerah tertentu harus terdapat pegangan tangan dengan tinggi 
80-100 cm dan mampu menahan orang dengan berat minimal 75 kg. 

- Pertemuan antar dinding harus dibuat melengkung untuk 
memudahkan pembersihan. 



DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD Dr. SOETOMO 
DENGAN PENERAPAN KONSEP THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
	

	
	 	

	
16 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber:(1) Buku Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang 
Rehabilitasi Medik oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat 
Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012. (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
24 Tahun 2016. 
 

2.3 Kajian Tema Therapeutic Environment 

2.3.1 Deskripsi Therapeutic Environment 

Menurut Universal Dictionary & Thesaurus USA, Therapeutic berasal dari 

bahasa Yunani, therapeuticus, yang berarti perawatan suatu penyakit atau cacat. 

Dikutip dari buku Designing for Therapeutic Environments, ruang lingkup 

therapeutic dapat mencakup mulai dari hanya sebagai tempat atau lokasi yang 

mengandung atau mewadahi kegiatan penyembuhan dan perawatan, hingga suatu 

setting dimana lingkungan itu sendiri dibuat sedemikian rupa hingga berperan 

sebagai sebuah bentuk terapi. 

Selain itu, therapeutic environment atau terapi lingkungan juga berasal dari 

bahasa Perancis yang artinya perencanaan ilmiah dari lingkungan dengan tujuan 

yang bersifat terapeutik atau kegiatan yang mendukung kesembuhan. 

Dalam literatur bahasa Indonesia, istilah therapeutic atau terapeutik lebih 

 
4 Plafon - Tinggi langit-langit min. 2.80 m untuk ruangan dan min. 2,40 m 

untuk koridor. 
4 Pintu dan Jendela  - Di daerah sekitar pintu masuk tidak boleh ada perbedaan tinggi lantai 

dan ram. 
- Lebar bukaan pintu min. 90 - 100 cm2 untuk daun pintu tunggal dan 

120 cm2 untuk daun pintu ganda. 
- Tinggi pembuka pintu maks. 100 cm. 
- Tidak menggunakan penutup pintu mekanis. 
- Penggunaan pintu otomatis elektrik diperbolehkan dengan syarat 

tinggi sensor 20 cm dari penutup lantai 
- Disarankan pintu dapat membuka ke dua arah 
- Untuk yang menggunakan material kaca harus memiliki kawat 

pengaman, dan terdapat arah bukaan 
- Khusus ruang bengkel OP: menggunakan bahan yang tahan api. 
- Khusus pintu darurat: harus terdapat pegangan tangan dengan tinggi 

80-100 cm dari penutup lantai 
 

5 Toilet/WC - Ketinggian tempat duduk kloset 36 – 38 cm untuk umum dan 45 – 50 
untuk pengguna kursi roda. 

-  Dilengkapi dengan handrail di dinding dengan bentuk siku-siku 
mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda. 
 

6 Tangga - Tinggi masing-masing pijakan adalah 15-17 cm. 
- Kemiringan tangga kurang dari 60o. 
- Lebar tangga minimal 120 cm. 
- Terdapat handrail dengan ketinggian 65-80 cm dari lantai, dan 

ditambah panjangnya 30 cm di bagian ujung. 
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dikenal kaitannya dengan bentuk komunikasi antara pasien dan tenaga medis. 

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, 

bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien (Purwanto, 1994). 

Menurut Stuart dan Sundeen (1995) dan Limberg, Hunter dan Kruszweski (1983), 

tujuan hubungan terapeutik yang diarahkan pada pertumbuhan pasien, meliputi: 

1. Meningkatkan tingkat kemandirian pasien melalui proses realisasi diri, 

penerimaan diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri. 

2. Identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. 

3. Kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling 

tergantung dan mencintai. 

4. Meningkatkan kesejahteraan klien dan peningkatan fungsi dan kemampuan 

memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik. 

 

Untuk dapat menunjang lingkungan yang bersifat terapeutik, terdapat 

beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut. 

1. Pasien merasa akrab dengan lingkungan yang diharapkan 

2. Pasien merasa nyaman dan senang atau tidak merasa takut dengan lingkungan 

3. Kebutuhan-kebutuhan fisik pasien yang mudah dipenuhi 

4. Lingkungan rumah sakit yang bersih 

5. Menciptakan lingkungan yang aman dari terjadinya luka akibat impuls-impuls 

pasien 

6. Personal dari lingkungan rumah sakit menghargai pasien sebagai individu 

yang memiliki hak, dan kebutuhan serta menerima perilaku pasien sebagai 

respons adanya stress 

7. Lingkungan yang dapat mengurangi larangan dan memberikan kesempatan 

pada pasien menentukan pilihan dan membentuk perilaku baru. 

 

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa therapeutic 

environments dalam kaitannya dengan konsep desain interior yaitu merupakan 

sebuah konsep perencanaan ruang yang mewadahi kegiatan penyembuhan, sehingga 

penataannya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berperan sebagai bentuk terapi. 

Karakteristik yang dimunculkan oleh konsep therapeutic environment yaitu 
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lingkungan yang dapat membuat pasien merasa nyaman, aman untuk beraktivitas 

dan tidak takut dengan lingkungan serta mampu membuat pasien merasa mandiri 

untuk beraktivitas sesuai kebutuhannya. 

 

2.3.2 Model dan Jenis Therapeutic Environment 

Menurut David Center dalam bukunya yang berjudul Designing for 

Therapeutic Environments, terdapat banyak bentuk lingkungan therapeutic dengan 

skala pendekatan yang bervariasi. Berikut adalah 6 model lingkungan therapeutic 

yang telah disimpulkan Center, yaitu sebagai berikut. 

1. The Custodial Model 

Model ini bersifat mengasingkan individu yang dianggap berbeda atau 

kurang efektif dalam masyarakat. Penerapan model ini terkesan mengerikan 

bagi pasien, tetapi menurut mitologi dapat melindungi orang itu dari dirinya, 

dari perlakukan buruk komunitas, dan melindungi komunitas itu sendiri. 

Contoh penerapan model ini yaitu di rumah sakit jiwa yang melindungi pasien 

dari lingkungan luar. 

2. The Medical Model 

Model ini bersifat mengutamakan lingkungan perawatan dan 

perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Pasien akan diberikan 

penyembuhan dengan kekuatan operasi, obat-obatan serta lingkungan yang 

bersih dan higienis. Contoh penerapan model ini yaitu di rumah sakit umum 

yang bersfiat steril. 

3. Prosthetic Model 

Model ini bersifat mengimbangi kekurangan  dari perilaku atau 

pengalaman individu dengan penggunaan alat-alat atau elemen lingkungan 

yang dirancang secara khusus. Contoh penerapan model ini yaitu pengadaan 

handrails dan ramp untuk membantu pasien difabel naik turun tangga. 

4. Normalization 

Model ini bersifat mengkritik ketergantungan bentuk fisik dan sosial 

pada model sebelumnya. Model normalisasi mengupayakan lingkungan terapi 

yang dibuat senormal mungkin agar dapat menjadi lingkungan latihan yang 

sebenarnya bagi penyandang difabel. Contoh penerapan model ini yaitu 
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aplikasi detail pada rumah sebagai sarana terapi. 

5. Enchancement Model 

Model ini bersifat penyeimbang antara prosthetic model dan 

normalization. Contoh penerapan model ini yaitu membuat fisik bangunan 

lebih hidup dan berwarna untuk memberikan stimulasi. 

6. Growth Individual Model 

Model ini bersifat mengikuti perkembangan potensi seseorang seiring 

perjalanan waktu. 

Beberapa model pendekatan terapi yang disebutkan diatas dapat diaplikasikan 

pada pasien dengan menerapkan pendekatan terapi tersebut pada aktivitas terapi 

yang direncanakan. (Yosep (2009) menyatakan terdapat beberapa jenis terapi yang 

berkaitan dengan therapeutic environment, yaitu sebagai berikut. 

1. Terapi Rekreasi 

Terapi rekreasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu luang, 

bertujuan agar pasien dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan 

menyenangkan juga mengembangkan hubungan sosial. 

2. Terapi Kreasi Seni 

Terapi kreasi seni yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

menyesuaikan bakat minat pasien, yang terdiri atas: 

a. Dance Therapy / Menari 

Terapi yang menggunakan bentuk ekspersi non verbal dengan 

gerakan tubuh dengan tujuan mengkomunikasikan perasaan dan 

kebutuhan pasien. 

b. Terapi Musik 

Suatu terapi yang dilakukan melalui music dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada para pasien dalam mengekspresikan 

perasaannya seperti kesepian, sedih atau bahagia. 

c. Terapi Menggambar/melukis 

Terapi menggambar/melukis dapat memberikan kesempatan 

kepada para pasien untuk mengekspresikan tentang apa yang terjadi 

pada kondisi batin pasien. 
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d. Literatur/Biblio therapy 

Terapi ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan diri pasien 

dengan cara membaca buku, majalah atau novel serta mendiskusikan 

dengan orang lain. 

3. Pet Therapy 

Pet therapy bertujuan menstimulasi respon pasien yang tidak mampu 

melakukan hubungan interaksi dengan orang lain dan umumnya merasa 

kesepian dan menyendiri. Melalui sarana binatang yang dapat memberikan 

respon, pasien diharapkan dapat berinteraksi shingga merasa dihiraukan oleh 

lingkungannya. 

4. Plant Therapy 

Terapi ini mengajarkan pasien untuk memelihara makhluk hidup dan 

membantu pasien membina hubungan yang baik antar pribadi yang satu 

dengan yang lain. 

 

Dari beberapa konsep tersebut diatas, terapi yang sering diterapkan pada ruang 

interior yaitu konsep terapi melalui tumbuhan atau plant therapy dan terapi melalui 

hewan atau pet therapy. Konsep tumbuhan dan hewan dapat diterapkan pada objek 

atau elemen pengisi interior pada suatu ruang, umumnya dalam bentuk 

menghadirkan tanaman dalam ruang. 

Untuk model terapi yang paling sesuai untuk dapat diaplikasikan pada Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo yaitu model normalization, karena model 

tersebut dapat digunakan sebagai sarana latihan fisik untuk pasien terapi fisik, serta 

sesuai dengan konsep therapeutic environment yang membuat lingkungan 

pengobatan sebagai arena terapi untuk pasien. Sedangkan jenis terapi yang paling 

sesuai yaitu pet therapy, hewan merupakan makhluk hidup yang paling dekat dengan 

manusia sehingga bentuk visual hewan diharapkan dapat menjadi teman terapi untuk 

pasien. 

 

2.3.3 Hewan sebagai Media Therapeutic Environment 

Hewan banyak digunakan dalam kehidupan manusia, antara lain dalam 

penelitian, pengobatan, makanan, dan lain-lain. Hewan memainkan peran penting 



LAPORAN TUGAS AKHIR RI 141501 
Nofika Cahyani Putri, NRP 08411440000038 

	
	

	

 
21 

dalam penelitian dasar karena manusia dan hewan memiliki banyak persamaan 

fisiologis, anatomi, biokimia, genetika, dan persamaan perkembangan. Hewan 

dikorbankan untuk memaksimalkan konsekuensi yang baik bagi manusia. (Resnik, 

2013:125) 

Dalam kaitannya dengan kegiatan terapi, hewan banyak digunakan dalam 

proses terapi manusia. Terdapat satu teknik terapi yaitu Animal Assisted Therapy 

(AAT), yaitu pemanfaatan hewan sebagai modalitas terapi untuk memfasilitasi 

penyembuhan dan rehabilitasi pasien pada kondisi akut dan kronis. (Berry A etal, 

2012). AAT pada lanjut usia membantu merangsang sosialisasi dengan menyediakan 

topik pembicaraan dan alasan untuk hidup, terutama para lanjut usia setelah mereka 

tidak seproduktif ketika masih berkumpul dengan keluarga. (Lewis, CB & Bottemlu, 

JM 2008). 

    

Gambar 2.3 Pemanfaatan hewan untuk terapi fisik pada manusia. 
Sumber: google.com 

Menurut sumber lain disebutkan, Animal Assisted Therapy (AAT) 

didefinisikan sebagai pengenalan hewan ke dalam lingkungan langsung dari seorang 

individu, atau kelompok, sebagai media interaksi dengan tujuan terapi (Serpell J & 

McCune S 2012). 

Menurut literature dari dekade terakhir, terapi menggunakan hewan peliharaan 

bermanfaat bagi pasien dalam perawatan intensif, pediatric, cedera tulang belakang, 

dan pada lanjut usia. Tanggapan pasien untuk intervensi ini adalah merasa bahagia, 

lebih tenang dan berkurangnya kesepian setelah kunjungan hewan serta penurunan 

Ansietas, tekanan sisitolik arteri pulmonalis, Epinefrin dan Norepinefrin. (Mansfield 

JC et al 2010). 
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Gambar 2.4 Conceptual Model of the Way in which Companion Animals Foster Social 
Capital. 

Sumber: Serpell J, Mc Cune S 2012,’ Animal in Therapeutic Context’, Pocket Book of 
Human-Animal Interaction, pp. 12-21, United Kingdom: Beyond Design Solutions Ltd. 

Aplikasi pet therapy sebagai bagian dari konsep desain interior therapeutic 

environment di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

diaplikasikan pada dua hal, yaitu menghadirkan hewan secara langsung dan tidak 

langsung. Pet therapy akan diaplikasikan secara langsung pada ruang dengan 

menghadirkan salah satu hewan peliharaan yang dianggap tidak berbahaya serta 

tidak menurunkan kondisi kebersihan ruang pelayanan pasien. Sedangkan aplikasi 

pet therapy secara tidak langsung akan dihadirkan melalui transformasi bentuk  

hewan pada model furniture dan elemen estetis serta gambar environmental graphics 

di dinding ruang. 

2.3.4 Elemen Interior Penerapan Therapeutic Environment 

Beberapa elemen interior yang menjadi media penerapan konsep Therapeutic 

Environment, yaitu: 

1. Elemen Warna 

Semua warna mengeluarkan gelombang pulsasi yang menciptakan rasa 

dingin atau panas setelah bertabrakan dengan benda. Azeem (2007) telah 

merangkum karakteristik warna yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 2.3. Karakteristik Mental dan Fisik dari Berbagai Warna. 

Warna Kandungan pada Karakteristik 
Mental 

Karakteristik 
Fisik 

Merah Besi, Seng, Tembaga, 
Kalium, Oksigen, Lobak, 
Bayam, Buah Ceri Merah, 
Buah yang mengandung 
warna merah. 
 

 
 

- Merangsang emosi 
pada kekuatan 
cinta 

- Tidak ada harapan 
- Cenderung 

dominan 
- Memberi 

kebahagiaan 

- Meningkatkan sel 
darah merah 

- Menormalkan 
sistem syaraf 

- Merangsang 
pembuluh darah 

- Menyebabkan 
pembengkakan 
amandel 

Oranye Besi, Kalsium, Nikel, Buah 
Jeruk, Lobak, Labu, Apricot, 
Peach, Mangga, Buah yang 
mengandung warna oranye. 
 

 
 

- Menyukai olahraga 
fisik 

- Melakukan tugas 
secepat mungkin 

- Pengelola yang 
baik 

- Socialize 
- Fleksibel 
- Aktif 

- Membantu 
pencernaan 

- Berguna untuk 
pengobatan 
gangguan paru 
 

Kuning Emas, Kalsium, Nikel, Seng, 
Tembaga, Platinum, 
Sodium, Fosfor, Wortel, Biji 
Emas, Pisang, Nanas, Jeruk, 
Anggur, Buah dengan warna 
kuning. 
 

 
 

- Memiliki minat 
dalam belajar 

- Memiliki gaya 
hidup yang baik 

- Merangsang 
pikiran 

- Memberi efek 
menyenangkan 
hati 

 

- Penyembuhan 
untuk penyakit di 
perut 

- Meningkatkan 
kekuatan 
pencernaan 

- Menghilangkan 
noda dari dalam 
tubuh 

Hijau Nikel, Kromium, Kobalt, 
Platinum, Aluminium, 
Klorofil, Sayuran dan Buah 
berwarna hijau 
 

 
 

- Penuh cinta dan 
penyayang 

- Aktif 
- Pendengar yang 

baik 
- Temperamen yang 

seimbang 
- Tidak pernah puas 

- Efektif untuk 
sistem syaraf dan 
tekanan darah 
tinggi 

- Penyembuhan luka 
- Penyembuh maag 
- Memberi energy 

pada kulit 

Biru Langit Aluminium, Cobalt, Zinc, 
Lead, buah dan sayur 
berwarna biru, Anggur, 
Kentang, Plum Kering, Pir, 
Ikan, Ayam 
 

- Merupakan warna 
spiritual, suci 

- Temperamen yang 
santai dan religious 

- Dominan akan 
ketakutan pada 

- Dingin 
- Merawat demam 

dengan cepat 
- Mengurangi mental 

stress 
- Menyeimbangkan 



DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD Dr. SOETOMO 
DENGAN PENERAPAN KONSEP THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
	

	
	 	

	
24 

 

Tuhan 
- Menguatamakan 

persaudaraan 
 

denyut nadi 
- Merilekskan 

pikiran 
- Mengendalikan 

tekanan darah 
tinggi 

Biru Aluminium, Cobalt, Zinc, 
Lead, buah dan sayur 
berwarna biru, Anggur, 
Kentang, Plum Kering, Pir, 
Ikan, Ayam 
(dengan tambahan warna 
merah) 
 

 
 

- Memiliki minat 
dalam pengobatan 

- Tenang, Pendiam 
- Ceria 
- Rileks 

- Perawatan 
pembersihan darah 

- Pembengkakan 
mata 

- Efektif pada 
pengobatan 
penyakit telinga, 
sengatan syaraf, 
infeksi pernapasan 

Ungu Zat besi, kentang ungu, 
Tomat ungu, Mangga Irwin, 
Wortel ungu, dll sayur dan 
buah berwarna ungu. 
 

 
 

- Sensitif 
- Mengekspresikan 

keindahan 
- Memiliki semangat 

konstruktif 

- Merangsang limpa 
- Meningkatkan 

kekuatan tubuh 
- Menjaga 

keseimbangan 
Kalium dan Sodium 

- Mengendalikan 
stimulasi kelenjar 

- Menurunkan berat 
badan 

- Mengendalikan 
nafsu makan 

- Mengurangi 
tekanan mental 

- Pengobatan 
insomnia 

- Pengobatan 
penyakit kemih 

Sumber: Color Therapy oleh Azeemi (2010). 

 

Dari berbagai warna tersebut diatas, terdapat keterkaitan warna dengan 

kegiatan terapi fisik yang telah dirangkum pada tabel berikut. 

Tabel 2.4. Keterkaitan Warna dengan Proses Terapi berdasarkan Karakteristik Masing-Masing 

Terapi. 

Jenis Terapi Karakteristik 

Warna yang Sesuai 

Biru Oranye Kuning Pink Merah Ungu 

Fisioterapi 
cardiovascular 

Terapi khususnya 
pada tahap pertama √ √ √    
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& pulmonary mengakibatkan 
rasa tegang, cemas, 
ketakutan dan stres 

Fisioterapi 
orthopedic 

Terapi 
mengakibatkan 
rasa cemas, stress, 
tegang dan depresi 
serta ketakutan 
karena rasa sakit 
yang ditimbulkan 

√ √  √ √ 
 

Terapi 
Okupasi 

Menuntut 
keanekaragaman 
warna, ketinggian, 
dan bentuk untuk 
menstimulasi 
panca indera anak 

√ √ √ √ √ √ 

Terapi Wicara 

Menuntut anak 
untuk dapat fokus 
mengikuti arahan 
terapis 

 √ √    

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. 

Berdasarkan keterkaitan warna dengan kondisi psikologi manusia ketika 

melakukan terapi, maka dapat disimpulkan bahwa warna yang dapat 

diaplikasikan pada ruang interior untuk menambah unsur therapeutic pada 

ruang terapi, yaitu warna biru dan oranye. Warna biru dianjurkan dalam 

pengobatan terutama pada penyakit syaraf dan memberi kesan tenang, sangat 

dianjurkan untuk diterapkan pada ruang terapi yang berhubungan dengan 

tulang (orthopedic) dan syaraf. Sedangkan warna oranye memberi kesan aktif, 

fleksibel dan bersahabat, sehingga dianjurkan untuk diterapkan pada berbagai 

ruang terapi. 

2. Elemen Pencahayaan 

Sumber pencahayaan yang dapat diberikan pada ruangan ada dua jenis, 

yaitu sumber cahaya alami dan buatan. Pencahayaan alami dapat diaplikasikan 

melalui bukaan pada dinding seperti jendela, dan pada langit-langit (plafon) 

melalui skylight. Manfaat dari pencahayaan alami khususnya pada kondisi 

psikis seseorang adalah mengurangi kecemasan psikis serta mendorong emosi 

positif seseorang.  

Sedangkan pencahayaan buatan harus menggunakan lampu yang 

memberi kesan hangat dan nyaman, sehingga tidak membuat lelah dan stress 

pada pasien. Selain itu, pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan 
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tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan 

ruang rehabilitasi medik dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan 

energim dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan. 

Persyaratan pencahayaan buatan pada ruang rehabilitasi medik, yaitu sebagai 

berikut. 

Tabel 2.5. Tingkat Pencahayaan Buatan pada Ruang Rehabilitasi Medik Rumah Sakit. 

No. Nama Ruangan Aktivitas Kategori 
Pencahayaan 

Min. Lux 
(Lumen 

/m2) 

Max. Lux 
(Lumen 

/m2) 
1. Administrasi Baca, tulis, ketik 

dan garis D 200 500 

2. Dokter/Psikolog Baca, tulis, periksa 
dan konsul. C 100 200 

3. Staf s.d.a C 100 200 
4. Loker Simpan dan ganti 

pakaian C 100 200 

5 Ruang Tunggu Ruang antar dan 
tunggu pasien C 100 200 

6. Gymnasium atau 
Ruang Senam 

Senam pasien D 200 500 

7. Ruang Treatment Rawat dan terapi 
pasien D 200 500 

8. Ruang 
Ekseminasi 

Periksa dan latihan 
pasien D 200 500 

9. Physical and 
Vocational 

Terapi dan latihan E 500 1000 

10. Exercise Rawat dan latihan D 200 500 
11.  Hydrotherapy Latihan D 200 500 
12. KM / Toilet / WC 

/ Shower 
Servis (non medis) C 100 200 

13. Ruang Pompa / 
ME / Utilitas 

Servis (non medis) B 50 100 

14. Ruang Fisioterapi Rawat D 200 500 
15. Rehabilitasi 

Kecelakaan 
Rawat C 100 200 

Sumber: Buku Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rehabilitasi Medik oleh Direktorat 
Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012. 
 

3. Elemen Suara 

Sumber suara yang dapat diberikan pada ruangan ada dua, yaitu natural 

sound dan musik. Natural sound atau suara alam dapat menenangkan dan 

menciptakan perasaan damai, seperti suara air dan angin. Sedangkan musik 

dapat mengatur hormone yang mampu mempengaruhi kondisi psikis 

seseorang. 

Untuk mendapatkan tingkat kebisingan yang sesuai dengan kenyamanan 
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pengguna di berbagai ruang di ruamh sakit, harus mempertimbangkan jenis 

kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang 

berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan rumah sakit. 

Persyaratan kebisingan untuk masing-masing ruangan/unit dalam rumah sakit 

adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 2.6. Tingkat Kebisingan pada Ruang- Ruang Rumah Sakit. 

No. Ruang atau Unit Maks. Kebisingan (Waktu 
Pemaparan 8 jam dan satuan dBA) 

1. Ruang pasien 
- Saat tidak tidur 
- Saat tidur 

 
45 
40 

2. Ruang Operasi umum 45 
3. Anastesi, pemulihan 45 
4. Endoscopy, lab 65 
5. Sinar X 40 
6. Koridor 40 
7. Tangga 45 
8. Kantor/Lobby 45 
9. Ruang Alat/Gudang 45 

10. Farmasi 45 
11. Dapur 78 
12. Ruang Cuci 78 
13. Ruang Isolasi 40 
14. Ruang Poli Gigi 80 

Sumber: Buku Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B oleh Direktorat 
Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012. 

Terdapat satu jenis music yang dapat mendukung proses penyembuhan 

yang dikenal dengan binaural beats. Binaural beats mampu menstimulasi dan 

mempengaruhi gelombang otak serta dapat membantu melepaskan endorphin. 

Hal ini dapat memberikan efek pengurangan rasa sakit pada manusia, 

meningkatkan kemampuan belajar dan memori serta menyediakan rasa 

kesenangan. 
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2.3.5 Aplikasi Ruang dengan Konsep Therapeutic Environment 

    

Gambar 2.5 Contoh ruangan dengan warna-warna therapeutic. 
Sumber: google.com 

	

Salah satu penerapan therapeutic environment adalah dengan penggunaan 

komposisi warna yang diaplikasikan pada elemen interior, seperti dinding, lantai dan 

plafon serta furniture. Seperti yang tampak pada gambar tersebut diatas, warna-

warna terapeutik yaitu warna kuning, oranye, hijau dan biru. Dengan penggunaan 

warna ini diharapkan dapat menunjang partisipasi pasien untuk melakukan aktivitas 

terapi. 

    

Gambar 2.6 Contoh aplikasi bentuk hewan pada elemen interior, yaitu pada elemen estetis 
(kiri) dan environmental graphics (kanan). 

Sumber: google.com 

Selain warna, aplikasi therapeutic environment juga dapat dihadirkan melalui 

penerapan suasana yang akrab bagi pasien, salah satunya dengan suasana hewan 

sebagai makhluk hidup yang dekat dengan manusia. Suasana hewan dapat 
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dihadirkan dengan penerapan transformasi bentuk hewan pada furniture atau elemen 

estetis ruangan, serta environmental graphics pada dinding ruangan. 

2.4 Kajian Pasien Cacat Fisik/Penyandang Disabilitas 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang 

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat, 

terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Disabilitas mental, yang terdiri dari: 

a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain 

memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dia juga memiliki kreativitas 

dan tanggung jawab terhadap tugas. 

b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kepasitas intelektual/ 

(Intelligence Quotient) dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu anak lamban belajar (slow learns) yaitu anak yang memiliki IQ antara 

70-90, sedangkan anak yang memiliki IQ dibawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi 

belajar yang diperoleh. 

2. Disabilitas fisik, yang terdiri dari: 

a. Kelainan tubuh (tuna daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki 

ganggun gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur 

tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ 

tubuh), polio dan lumpuh. 

b. Kelainan indera pengelihatan (tuna netra). Tuna netra adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan 

kedalam dua golongan, yaitu buta total (blind) dan low vision. 

c. Kelainan pendengaran (tuna rungu). Tuna rungu adalah individu memiliki 

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena 
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memiliki hambatan dalam pendengaran individu, tuna rungu memiliki 

hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara. 

d. Kelainan bicara (tuna wicara). Tuna wicara adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit 

bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat 

bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, 

dan organic yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ 

bicara maupun adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan 

bicara. 

3. Tunaganda atau disabilitas ganda, yaitu penderita cacat yang memiliki lebih dari 

satu kecacatan, baik fisik juga mental. 

 

2.5 Studi Antropometri 

Dalam perencanaan ruang-ruang dalam suatu bangunan, diperlukan ukuran yang 

mengacu pada standar sehingga didapat perencanaan ruang yang dapat memberikan 

kenyamanan pada pengguna. Berdasarkan buku Human Dimension and Interior Space 

oleh Julius Panero dan Martin Zelnik dan Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2 oleh Ernst Neufert, 

terdapat beberapa standar antropometri pada perencanaan ruang rumah sakit yang akan 

dijelaskan pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.7. Tabel Studi Antropometri untuk Ruang Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.  

No Nama Ruang dan 
Parameter Ilustrasi Gambar Ukuran 

1 Antropometri untuk Pasien Difabel (Cacat) 

 Ukuran kursi roda 

 

- Dimensi kursi 
roda pada posisi 
terbuka yaitu p 
x l x t = 70 x 

115 x 100 cm. 
- Untuk panjang 

kursi roda 
posisi terlipat 

menjadi 30 cm. 
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Jarak yang mampu 
digapai oleh 

pengguna kursi 
roda 

 

- Secara 
horizontal, 

tangan 
pengguna kursi 

roda mampu 
menggapai 

hingga jarak kea 
rah samping 

58,4 cm dan ke 
arah depan 66 

cm. 
 

- Secara vertical, 
tangan 

pengguna kursi 
roda mampu 
menggapai 

hingga 144,1 
cm dari 

permukaan 
lantai. 

 

Jarak yang 
dibutuhkan untuk 

sirkulasi pengguna 
kruk 

 

- Lebar koridor 
yang 

dibutuhkan 
pengguna kruk 
minimal 121,9 

cm. 

2 Standar Ukuran Kubikal 

 

Jarak antara tempat 
tidur dengan tirai 

dan sirkulasi untuk 
dokter/perawat/kelu

arga di sekitar 
tempat tidur 

 

 

- Jarak bersih 
tempat tidur 
dengan batas 
tirai minimal 

251,5 cm. 
 
- Jarak bersih 

zona aktivitas 
dokter/perawat 
minimal 76,2 

cm. 
 

 
- Tinggi tirai 
minimal diukur 
dari permukaan 
lantai 175,3 cm. 
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3 Standar Ukuran Ruang Terapi 

 

Area yang 
dibutuhkan untuk 

ruang terapi 
gymnasium 

 

- Lebar yang 
dibutuhkan 
pengguna 

sepeda static 
yaitu 

3 Standar Ukuran Toilet/WC 

 
Jarak ukuran bilik 
Toilet/WC untuk 
pasien difabel. 

 

- Panjang bilik 
toilet dari ujung 
dinding hingga 

pintu yaitu 
 
- Lebar bilik 

toilet antar 2 
pembatas toilet 

yaitu 

4 Standar Ukuran Ruang Loker 

 

Jarak yang 
dibutuhkan untuk 
ruang loker dan 

sirkulasi pengguna 

 

- Jarak antara 
ruang loker 

dengan kursi 
minimal 76,2 

cm. 
 
- Secara total, 

jarak antara 
dinding, tempat 

loker hingga 
kursi minimal 

142,2 cm. 

5 Standar Ukuran Koridor 
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Lebar koridor untuk 
pengguna kruk dan 

kursi roda 

 

- Lebar jalan 
yang 

mencukupi 
kebutuhan 2 

pengguna 
difabel secara 

bersamaan yaitu 
152,4 cm. 

 
- Untuk jarak 

area sirkulasi 
normal cukup 

106,7 cm. 
6 Standar Ukuran Pintu 

 

Lebar pintu yang 
dibutuhkan 

pengguna kursi 
roda. 

 

- Jarak pintu yang 
dibutuhkan 

pengguna kursi 
roda yaitu 81,3 

cm. 
 
- Jarak untuk 

sirkulasi 
perputaran kursi 
roda yaitu 213,4 

cm. 

Sumber:  Human Dimension and Interior Space oleh Julius Panero dkk 

 

2.6 Studi Eksisting 

2.6.1 Kajian RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2008, RSUD Dr. 

Soetomo merupakan rumah sakit kelas A Pendidikan, yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pelayanan rujukan milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Secara historis, RSUD Dr. Soetomo berdiri sejak adanya Pemerintah Belanda 

di tahun 1938 dengan nama RS Central Buggerlijk Ziekenhuis (CBZ). Mengalami 

pergantian kekuasaan oleh Pemerintah Jepang, pada tahun 1950, RS CBZ berada 

dibawah naungan Departemen Kesehatan RI den berganti nama menjadi Rumah 

Sakit Umum Pusat. Pada tahun 1964 – 1965 Rumah Sakit Umum Pusat berganti 

nama menjadi RSUP Dr. Soetomo dan pada tahun 2002 menjadi RSUD Dr. 

Soetomo, dengan seluruh kegiatan pelayanan yang berpusat di Jalan Mayjen. Prof. 

Dr. Moestopo, Surabaya. 
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2.6.2 Lokasi, Visi, Misi, Struktur Organisasi dan Corporate Identity 

    

Gambar 2.7 Tampak depan dan lokasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Sumber: google.com 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo berlokasi di Jalan Mayjen Prof. Dr. 

Moestopo Nomor 6-8 Surabaya. 

RSUD Dr. Soetomo memiliki visi yaitu “Menjadi Rumah Sakit yang 

Terpercaya, Aman, Bermutu Tinggi, dan Mandiri.”. Sedangkan misi RSUD Dr. 

Soetomo yaitu sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan pelayanan dan jejaring pelayanan sebagai Rumah Sakit 

Rujukan Tersier yang aman, bermutu tinggi dan terjangkau. 

2. Menyelenggarakan pendidikan – penelitian tenaga kesehatan yang 

berintegritas tinggi, professional, inovatif dan melakukan jejaring pendidikan 

penelitian yang terintegrasi (Academic Health Centre), Pusat Pengembangan 

Bidang Kesehatan yang bermutu tinggi serta mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang handal. 

3. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang 

terstandar serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien dan 

akuntabel 

Nilai-nilai yang dikembangkan di RSUD Dr. Soetomo meliputi 3 poin utama, 

yaitu integritas, profesionalisme dan inovatif. Berdasarkan nilai tersebut, kebijakan 

dasar yang diterapkan sebagai berikut. 

1. Perbaikan mutu pelayanan 

2. Perbaikan manajemen SDM internal rumah sakit 

3. Pemantapan kelembagaan struktur dan sistem 

4. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi 
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5. Pemantapan sistim akuntansi keuangan 

6. Pengendalian biaya dan struktur anggaran 

7. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik 

8. Pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit 

9. Pengembangan aliansi strategis 

 

RSUD Dr. Soetomo juga memiliki logo rumah sakit dengan bentuk sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.8 Logo  RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Sumber: google.com 

 

2.6.3 Analisa Denah Eksisting 

Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya berada di bangunan 

seluas 639 m2 dan terdiri atas dua lantai. Area lantai 1 digunakan untuk area 

pelayanan pasien, sedangkan pada lantai 2 digunakan untuk area administrasi dan 

perkuliahan mahasiswa. Rincian pembagian ruang pada bangunan Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya yaitu sebagai berikut. 

 

Gambar 2.9 Denah dan layout furniture Instalasi Rehabilitasi Medik lantai 1 RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada area lantai 1 Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya digunakan untuk area pelayanan 

pasien. Pada area ini terdapat beberapa ruang pelayanan antara lain loket penerimaan 

pasien, kasir, dan tempat penyimpanan arsip rekam medis berupa lemari. Area 

pemeriksaan pasien terbagi atas 2 jenis yaitu ruang rawat jalan umum dan BPJS serta 

ruang rehabilitasi. Ruang rawat jalan terbagi atas ruang pemeriksaan dokter, kubikal 

dan ruang tunggu pasien. Sedangkan ruang rehabilitasi terbagi atas ruang tunggu 

pasien, ruang terapi gymnasium, ruang terapi wicara, ruang terapi okupasi dan ruang 

terapi modalitas.  

Hal yang terlihat baik dari area ini yaitu penataan ruang di area yang sudah 

teratur dan tertata sesuai dengan pengelompokkan jenisnya. Setiap furniture yang 

dibutuhkan juga cukup lengkap dengan penataan yang sesuai dengan luasan masing-

masing ruang. 

Kekurangan dari penataan ruang ini yaitu terdapat beberapa ruang yang tidak 

terdapat di area pelayanan ini yaitu toilet pasien, musholla dan ruang laktasi, toilet 

yang tersedia di sebelah ruang laser hanya diperuntukkan untuk pegawai setempat 

dan mahasiswa dan kurangnya signage atau arah penunjuk jalan yang jelas untuk 

mengarahkan pengunjung menuju ruang-ruang pelayanan. 

 

Gambar 2.10  Denah dan layout furniture Instalasi Rehabilitasi Medik lantai 2 RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada area lantai 2 Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

digunakan untuk area kesekretariatan dan perkuliahan mahasiswa. Pada area ini 

terdapat lobby, ruang staf yang digunakan untuk area kerja dokter, kepala instalasi, 
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kepala SMF, dan staf tata usaha dan ruang sekretariat Perdosri. Selain itu juga 

terdapat ruang pertemuan yang umumnya digunakan untuk kegiatan perkuliahan, 

ruang mahasiswa dan perpustakaan. Ada juga ruang gait & motion analysis 

laboratorium yang digunakan sewaktu-waktu. 

Secara umum, pembagian ruang yang ada di lantai 2 sudah cukup rapi, terlihat 

dari masing-masing ruang telah dibagi dengan partisi aluminium sehingga ruang 

terkesan lebih privat. Namun, banyaknya ruang yang berjajar tidak diimbangi 

dengan signage didepan masing-masing ruang yang jelas sebagai penanda. 

 

2.6.4 Analisa, Fungsi dan Dokumentasi  Ruang Eksisting 

Pada bangunan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

terbagi atas 2 lantai, yaitu lantai 1 dengan penggunaan area lantai untuk ruang-ruang 

pelayanan pasien, dan lantai 2 dengan penggunaan area lantai untuk ruang-ruanga 

administrasi dan ruang staf medis. Analisa kelebihan dan kekurangan pada ruang-

ruang eksisting yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.8 Analisa Kelebihan dan Kekurangan Ruang di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 

      

     
 
1. Area Entrance (utara rumah sakit): 
 
 
(+) Area cukup luas. 
(+) Area entrance berdekatan dengan ruang tunggu. 
(-) Area entrance tidak berdekatan dengan loket registrasi pasien. 
(-) Alat kebersihan diletakkan di area tunggu dekat pintu masuk. 
(-) Pencahayaan kurang terang. 
 

 

 
 

2. Area Entrance (selatan 
rumah sakit): 
 

(+) Area entrance berdekatan 
dengan loket dan ruang tunggu. 
(-) Area kurang luas untuk 
sirkulasi pengunjung dan pegawai 
(-) Pencahayaan kurang terang 
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3. Area Loket Registrasi dan 

Rekam Medis: 
 
(+) Letak loket dan tempat 
rekam medis berdekatan 
(+) Letak loket dekat entrance 
(-) Penyimpanan arsip rekam 
medis belum rapi 
 

 
4. Area Kasir: 
 
(+) Area kasir berdekatan 
dengan loket registrasi 
(+) Pencahayaan cukup terang 
(-) Area kurang luas untuk 3 
pengguna 

 
5. Ruang Tunggu Rawat Jalan 

BPJS: 
 
(+) Fasilitas duduk cukup banyak 
(-) Pencahayaan kurang terang 
(-) Belum ada fasilitas hiburan 
(-) Belum ada area tunggu pasien 
difabel 
 

 

 
 

6. Ruang Periksa Rawat 
Jalan BPJS: 

 
(+) Pencahayaan cukup terang 
(+) Fasilitas pemeriksaan cukup 
banyak 
(+) Ruang Periksa berdekatan 
dengan kubikal pasien 
(-) Sirkulasi untuk pasien 
difabel kurang luas 
(-) Penataan papan informasi 
kurang teratur 
 

 

 
 

7. Kubikal Pasien BPJS: 
 
 
(+) Fasilitas kubikal cukup 
banyak 
(+) Telah ada pembatas gorden 
untuk kesan privasi 
(-) Desain kubikal kurang 
menarik 
(-) Pencahayaan kurang terang 
(-) Penghawaan kurang lega 

 

 
 

8. Ruang Tunggu Pasien 
Rawat Jalan Tipe B: 

 
(+) Area tunggu cukup luas 
(+) Pencahayaan alami cukup 
terang 
(-) Belum ada fasilitas hiburan 
yang menarik 

 

 
 
9. Ruang Periksa Rawat 

Jalan Pasien Tipe B: 
 
(+) Penataan furniture cukup 
nyaman 
(-) Pencahayaan cukup terang 
 

 

     
 

10. Kubikal Pasien Tipe B: 
 
(+) Sudah ada fasilitas penyekat yang massive 
(-) Untuk ukuran tipe B, desain kurang menarik 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN TUGAS AKHIR RI 141501 
Nofika Cahyani Putri, NRP 08411440000038 

	
	

	

 
39 

 
11. Ruang Tunggu Pasien 

Rehabilitasi: 
 
(+) Terdapat fasilitas hiburan 
berupa 1 televisi 
(+) Fasilitas duduk cukup 
banyak 
(-) Desain ruang tunggu kurang 
menarik 
(-) Belum ada fasilitas tunggu 
untuk anak 

 
12. Ruang Terapi 

Gymnasium Dewasa + 
terapis: 

 
(+) Area terapi cukup luas 
(+) Fasilitas terapi cukup 
lengkap 
(-) Pencahayaan kurang terang, 
walaupun telah ada 
pencahayaan alami 
(-) Sirkulasi pasien belum 
teratur 
(-) Desain ruang terapi kurang 
menarik 
(-) Belum ada signage ruang 
 

 
13. Ruang Terapi Gymnasium 

Anak: 
 
(+) Area terapi cukup luas 
(+) Penghawaan cukup baik 
(-) Desain area terapi untuk anak 
kurang menarik 

 

 
 
14. Ruang Terapi Wicara + 

terapis: 
 
(+) Area terapi dan staf cukup 
luas 
(+) Fasilitas terapi cukup 
lengkap 
(-) Dinding yang digunakan 
belum kedap suara 
(-) Desain ruang terapi kurang 
menarik untuk anak 

 

 
 

15. Ruang Terapi Okupasi 
Dewasa + terapis: 

 
(+) Sudah ada signage ruang 
terapi 
(+) Fasilitas terapi cukup 
lengkap 
(+) Pencahayaan cukup terang 
(-) Belum ada penataan 
furniture yang teratur 
(-) Desain kurang menarik 
 

 

 
 

16. Ruang Terapi Okupasi 
Anak: 

 
(+) Fasilitas terapi cukup lengkap 
(-) Area kurang luas 
(-) Pencahayaan kurang terang 
(-) Desain ruang terapi kurang 
menarik untuk anak 
 

 

      
 

17. Ruang Terapi Modalitas: 
 
(+) Area cukup luas 
(+) Sudah terdapat signage 
(+) Fasilitas terapi sudah cukup lengkap 
(+) Pencahayaan cukup terang 
(-) Belum ada penataan ruang dan furniture yang teratur 

 

 
 

18. Toilet Pegawai: 
 
(+) Area toilet cukup luas 
(+) Fasilitas kebersihan cukup 
lengkap dengan wastafel dan 
tempat wudhu 
(-) Belum ada toilet untuk pasien 
yang sesuai untuk pasien difabel. 
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19. Lobby area administrasi: 
 
(+) Area tunggu cukup luas 
(-) Pencahayaan kurang terang 

 

       
 

20. Deretan Ruang Staf Medis: 
 
(+) Terdapat signage untuk beberapa ruang 
(+) Terdapat beberapa fasilitas penyimpanan arsip 
(-) Belum ada pembagian ruang yang jelas 
(-) Desain ruangan dan koridor kurang menarik 
 

 

 
 
21. Ruang Tata Usaha: 
 
(+) Fasilitas kesekretariatan 
cukup lengkap 
(+) Pemanfaatan cahaya alami 
cukup baik 
(-) Kurangnya fasilitas  
penyimpanan 

 

 
 

22. Ruang 
Mahasiswa/PPDS: 

 
(+) Terdapat fasilitas loker 
(+) Terdapat fasilitas meja dan 
kursi kerja 
(+) Pencahayaan cukup terang 
(-) Pemilihan dan penataan 
furniture belum teratur 

 

 
 
23. Ruang Perpustakaan: 
 
(+) Pemanfaatan pencahayaan 
alami cukup baik 
(+) Penghawaan cukup baik 
(-) Fasilitas penyimpanan cukup 
banyak dan rapi 
(-) Belum ada signage 
(-) Sirkulasi belum teratur 
 

 

 
 
24. Lab. Motion and Gait 

Analysis: 
 
(+) Area cukup luas 
(+) Fasilitas lab cukup lengkap 
(-) Pencahayaan dan 
penghawaan belum baik 
(-) Desain ruang kurang 
menarik 
 

 

 
 
25. Area tangga menuju 

lantai 2: 
 
(+) Lebar tangga cukup 
(+) Terdapat hand rail 
(+) Terdapat pencahayaan 
alami yang cukup terang 

 

 
 

26. Koridor Ruang 
Rehabilitasi: 

 
(+) Sirkulasi cukup luas untuk area 
jalan satu arah 
(-) Pencahayaan kurang terang 
(-) Desain ruang kurang menarik 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri (2017) 
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2.7 Studi Pembanding 

Beberapa rumah sakit atau pusat rehabilitasi dan terapi fisik yang dapat dijadikan 

studi pembanding yaitu sebagai berikut. 

2.7.1 Shirley Ryan Ability Lab 

Shirley Ryan Ability Lab merupakan sebuah pusat rehabilitasi yang telah ada 

sejak tahun 1953 dengan nama Rehabilitation Institute of Chicago (RIC). Walaupun 

telah berganti nama Shirley Ryan tetap menunjukkan konsistensinya sebagai pusat 

rehabilitasi nomor 1  dan menjadi rumah sakit rujukan untuk kasus pasien tersulit. 

Shirley Ryan Ability Lab menangani segala bentuk kegiatan rehabilitasi untuk 

dapat memulihkan kondisi pasien, baik dalam kasus cedera tulang belakang, stroke, 

cedera otak traumatis, hingga cedera olahraga. Untuk dapat menangani pasien 

dengan kasus yang berbagai macam tersebut, terdapat berbagai program pemulihan, 

antara lain olahraga adaptif, terapi dengan hewan, terapi dengan teknologi hingga 

terapi dengan aktivitas seni. 

Desain interior yang dimiliki oleh bangunan Shirley Ryan Ability Lab cukup 

menarik. Warna kuning dan oranye yang menjadi branding dari pusat rehabilitasi 

Shirley Ryan dapat ditemukan pada tiap spot ruangan baik dalam bentuk warna 

furniture maupun environmental graphics. Mural yang terpasang di dinding 

menambah kesan ramai pada bangunan sehingga suasana yang dihasilkan menjadi 

lebih ramai dan dinamis.  

    

Gambar 2.11  Mural yang terdapat di bagian luar gedung Shirley Ryan Ability Lab. 
Sumber: interiordesign.net 
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Gambar 2.12  Mural yang terdapat di dalam gedung, antara lain pada lobby Shirley Ryan 

Ability Lab. 
Sumber: interiordesign.net 

    

Gambar 2.13  Desain interior untuk ruang rawat inap Shirley Ryan Ability Lab. 
Sumber: interiordesign.net 
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Gambar 2.14  Desain interior untuk ruang terapi Shirley Ryan Ability Lab. 
Sumber: interiordesign.net 

	

			 	
	

Gambar 2.15  Desain interior untuk area perawat atau pusat informasi Shirley Ryan Ability 
Lab. 

Sumber: interiordesign.net 
 

2.7.2 Randall’s Children Hospital 

Rumah sakit anak Randall merupakan rumah sakit khusus untuk perawatan 

anak-anak di Pacific Northwest, dan menerima verifikasi pusat trauma anak-anak 

nomor 1 dari American College of Surgeons (ACS). Rumah sakit Randall memiliki 

fasilitas yang cukup lengkap dan privat terutama untuk pasien anak-anak. Dengan 

adanya 22 kamar pribadi dan dikelola 24 jam sehari oleh Dokter dan Perawat, rumah 

sakit ini mengkhususkan diri pada perawatan anak-anak dengan  menciptakan 

perawatan medis dan bedah kompleks dicampur dengan pengaturan lingkungan 

penyembuhan yang damai di lingkungan rumah sakit. 

Hal yang menarik dari desain interior Rumah Sakit Randall yaitu pemanfaatan 

hewan sebagai visualisasi ruang yang menarik dan diaplikasikan pada berbagai 

bentuk finishing dinding interior. 
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Gambar 2.16  Desain interior untuk area perawat atau pusat informasi Rumah Sakit Anak 
Randall. 

Sumber: www.archdaily.com 

    

Gambar 2.17  Desain interior untuk area lobby Rumah Sakit Anak Randall. 
Sumber: www.archdaily.com 

 

Gambar 2.18  Desain interior untuk ruang rawat inap Rumah Sakit Anak Randall. 
Sumber: www.archdaily.com 
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Gambar 2.19  Pemanfaatan hewan pada mural yang ada di dinding interior Rumah Sakit 
Anak Randall. 

Sumber: www.archdaily.com 

    

Gambar 2.20  Desain interior laboratorium dan area tunggu anak di Rumah Sakit Anak 
Randall. 

Sumber: www.archdaily.com 
 

2.7.3 RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo 

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah 

sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat Indonesia. Memiliki status yang sama 

dengan RSUD Dr. Soetomo, RSUP Dr. Cipto Ma	 ngunkusumo juga merupakan 

rumah sakit pendidikan yang bekerja sama salah satunya dengan Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki 

pelayanan yang cukup lengkap baik pelayanan spesialis klinik, pelayanan rawat inap 

dan pelayanan penunjang. Salah satu pelayanan yang ada di RSUP Dr. Cipto 

Mangunkusumo yaitu pelayanan spesialis rehabilitasi medik, meliputi fisioterapi, 

terapi wicara dan terapi okupasi.		
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Gambar 2.21  Tampak depan bangunan RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo. 
Sumber: http://www.rscm.co.id 

    

Gambar 2.22  (Kanan) Desain interior nurse station dan koridor di RSUP Cipto 
Mangunkusumo. 

(Kiri) Desain interior ruang rawat inap di RSUP Cipto Mangunkusumo. 
Sumber: http://www.rscm.co.id 

    

Gambar 2.23  Pasien yang sedang melakukan kegiatan terapi di salah satu ruang terapi di 
RSUP Cipto Mangunkusumo. 
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3.1 Bagan Proses Desain 

Proses perencanaan desain interior ini dimulai dengan penentuan objek penelitian, 

pengidentifikasian masalah, hingga menentukan konsep desain yang paling sesuai. 

Tahap proses desain lebih lengkap dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

Bagan 3.1 Bagan Tahapan Proses Desain 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Berdasarkan bagan sistematika proses desain yang telah disebutkan pada bagan 

3.1, dapat dijelaskan tahapan desain yaitu sebagai berikut. 

1. Penentuan Objek Penelitian 
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Proses perencanaan diawali dengan menentukan objek penelitian. Pada brief 

awal perkuliahan, diberikan penjelasan bahwa objek yang diambil bebas, namun 

memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Salah satu bangunan publik yang 

memiliki tingkat kompleksitas tinggi yaitu rumah sakit, karena memiliki studi 

pengguna dan studi aktivitas yang cukup banyak dan saling berkaitan satu sama 

lain. Dalam hal ini, objek rumah sakit yang diambil yaitu RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya dengan mengambil bagian Instalasi Rehabilitasi Medik. 

2. Studi Pendahuluan 

Setelah menentukan objek penelitian, selanjutnya melakukan survey awal 

dengan mengunjungi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo untuk 

mengetahui kondisi yang ada di lapangan. 

3. Perumusan Masalah 

Saat dilakukan kunjungan untuk kegiatan survey pertama kali di Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo, ditemukan beberapa permasalahan 

kondisi lapangan yang kurang sesuai. Beberapa permasalahan tersebut antara lain 

kurangnya fasilitas umum penunjang, penataan furniture yang kurang rapi, dan 

desain ruangan yang kurang menarik. Poin-poin masalah tersebut kemudian 

dirumuskan menjadi 3 poin masalah utama untuk menjadi rumusan masalah. 

4. Pengumpulan Data 

Setelah merumuskan permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya yaitu 

mencari literatur atau referensi yang berkaitan dengan kondisi permasalahan 

tersebut. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer atau yang berkaitan langsung dengan lapangan yaitu 

denah eksisting, hasil observasi dan wawancara serta studi pengguna dan aktivitas. 

Untuk data sekunder atau data literatur dan referensi penunjang meliputi website 

dan brosur rumah sakit, Peraturan Pemerintah tentang bangunan rumah sakit, 

fasilitas kesehatan hingga Instalasi Rehabilitasi Medik serta jurnal desain interior 

pendukung. 

5. Analisa Data 

Setelah menemukan rumusan masalah dan mengumpulkan data, selanjutnya 

yaitu mulai menganalisa objek penelitian. Proses analisa dilakukan dengan 
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menentukan hubungan masalah yang didapat dengan solusi yang bisa menjawab 

permasalahan tersebut berdasarkan data referensi dan literatur yang telah didapat. 

6. Penentuan Konsep Desain 

Setelah menentukan poin utama dari permasalahan dan solusi atas objek 

desain yang dipilih, selanjutnya yaitu merumuskan konsep desain. Perumusan 

konsep desain dilakukan dengan membuat bagan objective tree method, yang berisi 

tema dan aplikasi konsep pada ruangan yang dapat menjawab permasalahan. 

7. Pembuatan Alternatif Desain 

Setelah menentukan konsep desain, selanjutnya yaitu mengumpulkan 

referensi desain yang memiliki konsep serupa dengan konsep yang dipilih atau 

paling mendekati. Referensi yang didapat berguna untuk pembuatan alternatif 

desain, baik dari segi layout furniture, desain interior ruangan hingga bentuk 

furniture yang dipilih. 

8. Menentukan Desain Akhir 

Setelah membuat alternatif desain, tahap terakhir yaitu menentukan desain 

akhir. Penentuan desain akhir dilakukan dengan membuat poin pembobotan 

menggunakan teknik objective weighted method. Setiap alternatif desain diberi 

nilai berdasarkan poin pembobotan yang telah dipilih sebelumnya. Desain dengan 

bobot terberat memiliki desain yang paling sesuai dengan konsep yang diinginkan 

dan akan diaplikasikan pada desain interior ruangan secara keseluruhan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses mengumpulkan data, teknik yang dilakukan terbagi atas tiga jenis 

yaitu teknik observasi, wawancara dan membagikan kuisioner. Penjelasan atas masing-

masing teknik yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

 

3.2.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan secara langsung di 

Instalasi Rehabilitasi Medik. Kegiatan observasi dilakukan dengan waktu penelitian 

sebagai berikut. 

Hari/tanggal  : Senin – Jumat, 1 September 2017 – 30 November 2017 

Waktu  : 07.00 – 14.00 WIB 
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Tempat : Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo    

Surabaya 

Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat kondisi lapangan yang ada di 

Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Hal-hal yang menjadi 

poin utama pengamatan yaitu kondisi eksisting bangunan, meliputi denah dan 

pembagian ruang eksisting, tata letak furniture dan jenis ruangan yang tersedia. 

Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada pengguna ruang meliputi jenis pengguna 

yang datang, aktivitas yang dilakukan, dan kebutuhan furniture untuk menunjang 

proses aktivitas tersebut. 

 

3.2.2 Interview/Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan pengunjung rumah sakit. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui permasalahan yang dikeluhkan oleh kedua belah pihak terkait 

dengan kondisi ruang yang ada dan pengaruhnya pada aktivitas yang dilakukan 

sehari-hari. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui karakter pengguna serta 

kebutuhan yang ingin dilengkapi oleh pihak rumah sakit dalam menunjang kegiatan 

pelayanan. 

 

3.2.3 Kuisioner/Angket 

Dalam penelitian ini, beberapa kuisioner juga dibagikan untuk mengetahui 

permasalahan lebih detail yang dialami oleh pengguna. Karena keterbatasan 

perizinan, maka kuisioner hanya dibagikan pada sejumlah pegawai yang bertugas di 

Instalaasi Rehabilitasi Medik RSUD  Dr. Soetomo. Pertanyaan yang diajukan dalam 

kuisioner meliputi permasalahan sirkulasi dan tata ruang yang dihadapi oleh pegawai 

sebagai pengguna tetap ruang terkait dengan kenyamanan kerja yang dirasakan 

sehari-hari. Sampling dari kuisioner ini antara lain dokter spesialis, PPDS, terapis, 

pegawai adminitrasi, TU, kasir dan perekam medik. 
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3.3 Analisa Data 

Setelah tahap pengumpulan data, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu analisa data 

riset. Penilaian analisis dilakukan dengan memperhatikan beberapa macam analisis yang 

melatarbelakangi objek, yaitu: 

1. Analisis Segmen 

Analisis segmen yaitu analisis tentang faktor konsumen, dalam hal ini 

pengunjung dan pegawai rumah sakit, baik berupa gaya hidup, pendidikan, strata 

sosial, umur dan karakteristik pengguna. 

2. Analisis Aktivitas 

Analisis aktivitas yaitu analisis tentang kegiatan yang dilakukan di area 

pelayanan rumah sakit, meliputi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit dan 

fasilitas kesehatan. Analisis aktivitas dilakukan untuk membuat daftar kebutuhan 

ruang dan pola hubungan antar ruang, sirkulasi antar ruang dan penataan furniture. 

3. Analisis Pengguna 

Analisis pengguna yaitu analisis tentang user/pengguna yang melakukan 

aktivitas di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Seotomo Surabaya, diantaranya 

pengunjung, pasien, pegawai administrasi, terapis dan dokter serta staf lainnya. 

4. Analisis Penghawaan 

Analisis penghawaan yaitu analisis tentang penghawaan yang digunakan di 

rumah sakit khususnya di Instalasi Rehabilitasi Medik dan pengaruhnya pada 

kenyamanan pengguna. 

5. Analisis Pencahayaan 

Analisis pencahayaan yaitu analisis tentang pencahayaan yang digunakan di 

rumah sakit khususnya di Instalasi Rehabilitasi Medik, mengenal jenis-jenisnya 

serta pengaruhnya pada ruangan, hingga memilih satu jenis pencahayaan yang 

paling sesuai dalam menunjang aktivitas pelayanan. 

6. Analisis Sirkulasi 

Analisis sirkulasi yaitu analisis tentang jalur sirkulasi dalam rumah sakit, 

khususnya di Instalasi Rehabilitasi Medik meliputi alur pengunjung, pasien, 

pegawai hingga dokter dari pintu masuk menuju ruang pelayanan dan berakhir di 

pintu keluar. Ruang pelayanan meliputi ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang 

administrasi, kubikal dan ruang terapi. 
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7. Analisis Ruangan 

Analisis ruangan yaitu analisis tentang pembagian ruang dalam rumah sakit 

berdasarkan fungsi, kebutuhan pengguna, dan pembagian zonasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN TUGAS AKHIR RI 141501 
Nofika Cahyani Putri, NRP 08411440000038 

	
	

	

 
53 

 

4.1 Studi Pengguna 

4.1.1 Segmentasi Pasien dan Pengunjung 

Berdasarkan hasil studi lapangan secara langsung di Instalasi Rehabilitasi 

Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, pengunjung maupun pasien yang datang ke 

rumah sakit mayoritas merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini 

disebabkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit pusat rujukan 

wilayah timur yang menerima pasien BPJS. Rentang usia pasien dan pengunjung 

meliputi balita (usia 0-<5 tahun), kanak-kanak (usia 5-11 tahun), remaja (usia 12-25 

tahun), dewasa (usia 26-45 tahun), lansia (usia 46-65 tahun) dan manula (usia 65 

tahun ke atas). Masing-masing pasien memiliki kebutuhan terapi yang berbeda. Jika 

dirangkum menurut data kunjungan pasien yang datang pada bulan Januari 2018, 

jumlah pasien rata-rata untuk setiap ruang terapi yaitu ruang terapi gymnasium 

berkisar 50-95 pasien, ruang terapi wicara berkisar 15-30 pasien, ruang terapi 

okupasi berkisar 12-37 pasien dan ruang terapi modalitas berkisar 52-106 pasien. 

Pada umumnya, setiap pasien ditemani oleh orang tua, keluarga atau kerabat dekat 

dengan jumlah dua sampai tiga orang. Pasien yang datang dalam berbagai kondisi 

fisik, meliputi pasien normal fisik, difabel dengan kursi roda, difabel dengan kruk 

serta difabel dengan rolling bed. 

 

4.1.2 Klasifikasi Pegawai 

Selain pasien dan pengunjung, pengguna Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD 

Dr. Soetomo juga meliputi pegawai administrasi, terapis hingga dokter spesialis. 

Berikut klasifikasi pegawai yang ada di Instalasi Rehabilitasi Medik yaitu sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 Tabel Daftar Jumlah Pegawai dan Deskripsi Kerja di Instalasi Rehabilitasi Medik 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya  

No Profesi Deskripsi Kerja Total 
1 Kepala Instalasi Memantau, mengatur dan membuat 

keputusan kegiatan pelayanan yang 
ada di Instalasi Rehabilitasi Medik 
RSUD Dr. Seotomo Surabaya. 

1 
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2 Dokter Spesialis Memberikan pemeriksaan pada 
pasien terkait keluhan fisik yang 
diderita. 

18 

3 Fisioterapis Membantu pasien memulihkan 
fungsi gerak, komunikasi dan 
mekanis badan. 

29 

4 Terapis Wicara Membantu pasien menguasai 
komunikasi bicara dengen lebih 
baik. 

3 

5 Terapis Okupasi Membantu pasien melakukan terapi 
dengan penekanan sensomotorik 
dan proses neurologi. 

3 

6 Pegawai Unit OP Menyediakan alat bantu dan protesa 
bagi pasien rehabilitasi medik. 

4 

7 Pegawai Tata Usaha Mengatur kegiatan administrasi 
yang ada di instalasi. 

6 

8 Lain-lain - 14 
 Total 64 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri  (2017) 

 

4.2 Studi Ruang 

Kebutuhan ruang di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

serta furniture yang digunakan pada area pelayanan lantai 1 dijelaskan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.2 Studi Kebutuhan Ruang dan Furniture lantai 1  

No. Ruang/Aktivitas 
Kebutuhan 

Sirkulasi Total 
(m2) Furniture Jumlah Dimensi 

1 Loket registrasi 
- Memberikan informasi 
- Memberikan arsip 
- Mendata pasien 

Meja 
Kursi 

4 
4 

120x60 =  
45x45x45 

1:2 7,36 

2 Ruang Rekam Medis 
- Menyimpan arsip 

Lemari 2 200x200x40 1:2 1,6 

3 Kasir 
- Melakukan pembayaran 

Meja 
Kursi 

2 
2 

120x60x75 
45x45x45 

1:2 5,52 

4 Ruang Tunggu RJ BPJS 
- Duduk 
- Menunggu 
- Mengobrol 

Kursi tunggu 
Televisi 

Hand Hygene 

4 
1 
1 

160x45x45 
- 
- 

1:3 9,72 

5 Ruang Tunggu RJ Umum 
- Duduk 
- Menunggu 
- Mengobrol 

Kursi tunggu 
Televisi 

Hand Hygene 

4 
1 
1 

160x45x45 
- 
- 

1:3 1,6 

6 Ruang Pemeriksaan Dokter 
- Konsultasi 
- Tanya jawab 

Meja 
Kursi dokter 
Kursi pasien 

6 
6 

12 

120x60x75 
45x45x45 
45x45x45 

1:3 (open 
space) 

29,88 
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- Menulis hasil 
pemeriksaan 

Storage 
Wastafel 

6 
1 

160x80x60 
- 

7 Kubikal Pasien BPJS 
- Melakukan pemeriksaan 

Examination bed 6 200x90x60 1:2 21,6 

8 Kubikal Pasien Umum 
- Melakukan pemeriksaan 

Bed 
Alat fisioterapi 

4 
4 

200x90x60 
- 

1:2 17,28 

9 Ruang Tunggu Pasien 
Rehabilitasi 
- Duduk 
- Menunggu 
- Mengobrol 

Kursi tunggu 
Televisi 

Hand Hygene 

14 
1 
1 

160x45x45 
- 
- 

1:3 19,44 

10 Ruang Terapi Gymnasium 
- Input data 
- Konsultasi 
- TerapiGym 

Meja 
Kursi 

Storage 
Alat Gym 
Wastafel 

4 
4 
2 

Fleksibel 
- 

120x60x75 
45x45x90 

160x80x60 
- 
- 

1:3 25,92 

11 Ruang Terapi Wicara 
- Input data 
- Konsultasi 
- Terapi 

Meja 
Kursi 

Storage Administrasi 
Storage Alat Terapi 

Alat terapi 
Wastafel 

4 
8 
2 
2 
- 
1 

120x60x75 
45x45x90 

200x80x60 
160x80x60 

- 
- 

1:3 42,24 

12 Ruang Terapi Okupasi 
- Input data 
- Konsultasi 
- Terapi 

Meja 
Kursi 

Storage Administrasi 
Storage Alat Terapi 

Matras Anak 
Kolam Bola 

Alat Terapi Dewasa 
Wastafel 

4 
8 
1 
2 
1 
1 
- 
1 

120x60x75 
45x45x90 

200x80x60 
160x80x60 

200x200x10 
160x160x30 

- 
- 

1:3 31,65 

13 Ruang Terapi Modalitas 
- Input data 
- Konsultasi 
- Terapi 

Meja 
Kursi 

Storage Administrasi 
Examination Bed 

Alat Medis 
Wastafel 

4 
8 
2 

10 
10 
1 

120x60x75 
45x45x90 

160x80x60 
100x90x60 

- 
- 

1:3 84 

14 Ruang Loker 
- Menyimpan barang 
- Berganti pakaian 

Loker 
Kursi 

10 
5 

180x37,5x45 
45x45x90 

1:2 5,4 

15 Toilet Pegawai 
- Buang air 
- Mencuci tangan 
- Berdandan 

WC 
Wastafel 

2 
2 

- 
- 
 

1:1 1,12 

16 Toilet Pasien 
- Buang air 
- Mencuci tangan 
- Berdandan 

WC 
Wastafel 

3 
2 

- 
- 

1:1 1,68 

17 Ruang Laktasi 
- Menyusui 
- Mengganti Popok 

Meja 
Kursi 

Wastafel 

2 
2 
1 

120x60x75 
45x45x90 

- 
1:2 2,88 
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Kulkas 1 120x60x60 
Sumber:  Nofika Cahyani Putri  (2017) 

Sedangkan, kebutuhan ruang di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya serta furniture yang digunakan pada area pelayanan lantai 2 dijelaskan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 Studi Kebutuhan Ruang dan Furniture lantai 2  

No. Ruang/Aktivitas 
Kebutuhan 

Sirkulasi Total 
(m2) Furniture Jumlah Dimensi 

1 Lobby 
- Duduk 
- Menunggu 
- Mengobrol 
- Membaca 

Sofa 
Coffee Table 

6 
3 

150x75x50 
150x50x60 

1:4 33 

2 Ruang Kepala Instalasi 
- Duduk 
- Menandatangani Surat 
- Mengerjakan tugas 
- Menerima tamu 

Meja 
Kursi 

Kursi tamu 
Storage 

Sofa 2 seat 
Sofa 1 seat 

Coffee Table 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

120x60x75 
50x40x100 
45x45x90 

180x60x200 
150x75x50 
75x75x50 

100x50x60 

1:2 12,01 

3 Ruang Kepala SMF 
- Duduk 
- Menandatangani Surat 
- Mengerjakan tugas 

Menerima tamu 

Meja 
Kursi 

Kursi tamu 
Storage 

Sofa 2 seat 
Sofa 1 seat 

Coffee Table 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

120x60x75 
50x40x100 
45x45x90 

180x60x200 
150x75x50 
75x75x50 

100x50x60 

1:2 12,01 

4 Ruang Sekretariat Perdosri 
- Duduk 
- Menandatangani Surat 
- Mengerjakan tugas 
- Menerima tamu 

Meja 
Kursi 

Storage 
Kursi rapat 
Meja rapat 

2 
2 
2 
8 
1 

120x60x75 
45x45x90 
160x8060 

50x50x100 
220x120x75 

1:3 23,04 

4 Ruang Staf Medis 
- Duduk 
- Mengerjakan tugas 

Meja 
Kursi 

Storage 

10 
10 
5 

120x60x75 
45x45x90 

60x60x120 
1:3 34,5 

5 Ruang Tata Usaha 
- Duduk 
- Mengerjakan tugas 
- Menerima telepon 

Meja 
Kursi 

Storage 

6 
6 
3 

120x60x75 
45x45x90 

60x60x120 
1:3 19,8 

6 Ruang Pertemuan 
- Rapat 
- Kuliah 

Meja 
Kursi 

20 
20 

100x50x75 
45x45x90 

1:3 42 

7 Ruang Mahasiswa 
- Mengerjakan tugas 
- Beristirahat 

Meja 
Kursi 
Loker 

4 
8 
3 

100x5075 
45x45x90 

200x40x200 
1:3 24 
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- Menitipkan barang 
8 Perpustakaan 

- Mengerjakan tugas 
- Membaca 

Meja 
Kursi 

Lemari Buku 

2 
4 
5 

100x50x75 
45x45x90 

160x60x200 
1:3 22,8 

9 Laboratorium 
- Melakukan 

pemeriksaan/penelitian 

Meja 
Kursi 

Storage 
Matras 

Alat Analisis 

1 
2 
1 
1 
- 

120x60x75 
45x45x90 

160x60x200 
- 
- 

1:3 13,47 

10 Toilet 
- Buang air 
- Mencuci tangan 
- Berdandan 
- Berwudhu 

WC 
Wastafel 

2 
2 

- 1:1 1,12 

11 Musholla 
- Sholat 

Storage 1 80x60x90 1:1 0,48 

12 Pantry 
- Makan siang 
- Membuat teh/kopi 
- Memanaskan makanan 

Kitchen set 1 Fleksibel 1:1 2,1 

13 Gudang 
- Menyimpan barang 

- - - 1:1 2 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri (2017) 
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4.3 Hubungan Ruang 

4.3.1 Interaction Net 

Hubungan antar ruang dalam Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Interaction net hubungan antar ruang Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 
Soetomo lantai 1. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
 

 

 

 

Gambar 4.2 Interaction net hubungan antar ruang Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 
Soetomo lantai 2. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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4.3.2 Bubble Diagram 

Selain itu, pembagian ruang atau zoning area serta sirkulasi pegawai dan 

pengunjung dalam Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya dapat 

dilihat pada bubble diagram berikut. 

 

Bagan 4.1  Bubble diagram hubungan antar ruang Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 
Soetomo lantai 1. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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Bagan 4.2  Bubble diagram hubungan antar ruang Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 
Soetomo lantai 2. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
 

4.4 Analisa Riset 

4.4.1 Analisa Hasil Observasi 

Ketika melakukan kegiatan observasi di Instalasi Rehabilitasi Medik, 

pengamatan dilakukan terhadap kondisi ruang dan pengaruhnya terhadap masing-

masing pengguna dan aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan tersebut, 

diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hal yang merupakan permasalahan desain 

interior dalam kaitannya dengan menunjang proses pelayanan dan kegiatan terapi, 

yang telah dirangkum pada tabel yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Analisa Hasil Observasi  

Masalah Objek Sebab Timbul Masalah Jawaban Interior 
Sirkulasi pengguna terhambat Tidak ada area tunggu untuk 

pasien berkursi roda, sehingga 
mereka menunggu di area jalan.  

Memberikan area tunggu khusus 
berupa area kosong tanpa kursi. 

Pengunjung baru merasa 
kebingungan menemukan ruang 
yang dicari. 

Kurangnya signage yang 
terpasang di depan masing-
masing ruang, atau denah yang 
ada di entrance. 

Memberikan denah ruang di 
dekat entrance serta 
menambahkan signage pada 
beberapa ruang pelayanan. 

Pengunjung dengan anak balita 
menyusui di area umum. 

Tidak ada ruang khusus ibu 
menyusui. 

Memberikan fasilitas umum 
ruang laktasi. 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri (2017) 

 

4.4.2 Analisa Hasil Wawancara 

Selain melakukan pengamatan pada kondisi ruang dan pengguna Instalasi 

Rehabilitasi Medik, diawal penelitian juga dilakukan kegiatan wawancara. Kegiatan 

wawancara dilakukan dengan Dr. Subagyo, Sp.KFR-K., selaku Kepala Instalasi 

Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo. Hal-hal yang menjadi kesimpulan pada 

proses wawancara tersebut telah terangkum pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Analisa Hasil Wawancara 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 
Apa saja kegiatan yang ada di 
Instalasi Rehabilitasi Medik 
RSUD Dr. Soetomo? 

Disini terdapat kegiatan pelayanan pada pasien, administrasi 
dan kesekretariatan serta kegiatan pembelajaran pada 
mahasiswa, karena RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah 
sakit pendidikan. 
 

2 

Ruang apa saja yang terdapat 
di lantai 1 dan lantai 2, dan 
apa kegunaan di ruang 
tersebut? 

Untuk lantai 1 merupakan area pelayanan pasien, disana 
terdapat resepsionis, rekam medik, ruang periksa dokter, 
ruang diagnostik, ruang terapi. Sedangkan lantai 2 merupakan 
area kesekretariatan dan pendidikan, disana terdapat ruang 
staf medik, ruang sekretariat, ruang kepala instalasi, ruang 
kepala SMF, ruang pertemuan, perpustakaan, ruang PPDS 
dan ada satu ruang diagnostic lagi yaitu Lab. Motion and Gait 
Analysis. 
 

3 Apakah ada kendala dari 
ruang-ruang tersebut? 

Kendalanya adalah banyak sekali ruang-ruang yang ingin 
ditambahkan tetapi seluruhnya ingin ditempatkan di lantai 1 
padahal luasnya tidak memungkinkan.Seperti contohnya di 
Lab. Motion and Gait Analysis seharusnya diletakkan di 
lantai 1, tetapi karena membutuhkan luasan yang cukup 
besar, mau tidak mau diletakkan di lantai 2 di area paling 
pojok. Selain itu, terdapat ruang fisioterapi yang saat ini 
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berjumlah 11 kubikal yang bisa digunakan namun karena 
kekurangan tempat, maka 1 kubikal diisi 3 alat, dan lain-lain. 
 

4 Apakah perlu ada pengadaan 
ruang baru?  

Untuk penambahan ruang baru, sempat ada rencana penataan 
ulang ruang-ruang di IRM RSUD Dr. Soetomo. Ruang-ruang 
yang ingin ditambahkan yaitu ruang tindakan khusus 1 buah 
saja dan diatur agar dekat dengan ruang periksa dokter. 
Kemudian ada ruang rawat inap untuk pasien. Dari segi 
kesekretariatan, dibutuhkan ruang kepala yang cukup luas 
karena difungsikan untuk menerima tamu. Dari segi 
pendidikan, dibutuhkan ruang conference atau ruang modul 
untuk kegiatan pembelajaran. Untuk ruang modul sendiri 
dibutuhkan minimal 2 buah karena dalam 1 minggu biasanya 
terdapat mahasiswa dari 2 divisi yang berbeda sedang 
melakukan kegiatan pada waktu yang sama. 
 

5 
Apakah perlu ada penambahan 
fasilitas atau kebutuhan 
khusus? 

Untuk fasilitas, terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan. Pertama, yaitu toilet. Untuk toilet harus 
dibedakan antara toilet pegawai dan toilet pasien, serta toilet 
untuk difabel karena untuk toilet difabel perlu ada side rail 
dan lebar pintu minimal 90 cm. Kemudian perlu adanya toilet 
anak dan ruang laktasi, karena selama ini ibu menyusui 
kebingungan mencari tempat untuk menyusui di area ini. 
Perlu juga ada musholla. Kemudian perlu ruang staf untuk 
para terapis berganti baju. Dan yang tidak kalah penting, 
untuk rekam medik. Perlu ada perencanaan apakah rekam 
medik dikerjakan secara elektronik atau tidak, jika tetap 
membutuhkan kertas maka diperlukan lemari khusus agar 
arsip pasien dapat terjaga kerahasiaannya.  
 

6 

Adakah desain yang 
diinginkan untuk perencanaan 
desain interior IRM RSUD Dr. 
Soetomo? 

Untuk perencanaan, sebaiknya untuk ruang staf medik dibuat 
jadi satu dalam ruang (tidak dipisah) dan diberi pembatas, 
seperti bilik. Untuk desain sebaiknya ada aksesntuasi berupa 
lengkungan supaya terlihat lebih menarik tidak berupa kotak-
kotak. 
 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri (2017) 

 

4.4.3 Analisa Hasil Kuisioner 

Pada proses penentuan permasalahan yang ada di ruang Instalasi Rehabilitasi 

Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, selain dilakukan observasi, juga dilakukan 

penyebaran kuisioner. Karena beberapa hal, kuisioner dibagi kepada sejumlah 50 

orang pegawai Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan 

persebaran jumlah yang merata pada masing-masing pekerjaan, yaitu dokter 

spesialis, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), terapis dan 

pegawai administrasi, tata usaha, dan perekam medik. Kuisioner berisi tentang 

tanggapan kenyamanan masing-masing pegawai dalam bekerja ditinjau dari kondisi 

eksisting bangunan dan desain ruang kerja yang ada. Indikator kuisioner terbagi atas 
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2 poin utama, yaitu sirkulasi dan penataan ruang. Dari hasil kuisioner, jawaban yang 

didapat juga ditinjau ulang dengan standar ruang instalasi rehabilitasi medik pada 

rumah sakit sehingga ditemukan kesesuaian tingkat kenyamanan pengguna. 

Kesimpulan dari hasil kuisioner yaitu terangkum pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.6 Analisa Hasil Kuisioner 

Aspek Penilaian Kondisi Eksisting 

Rata-rata 
Tingkat 

Kenyamanan 
Pegawai 

Standar 
Kesesuaian 

dengan 
Standar 

Jumlah, Jenis dan 
Kelengkapan 
Ruang 

(+) Ruang pelayanan yang 
ada yaitu: loket registrasi, 
ruang rawat jalan, ruang 
diagnostik, dan ruang 
terapi. 
(-) Tidak ada toilet untuk 
pasien, gudang dan ruang 
staf. 

- Dokter 
Spesialis: 
62,5% 
-  PPDS: 51% 
- Terapis: 50% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 40% 

Ruang pelayanan yang 
dibutuhkan antara lain: 
loket registrasi, ruang 
rawat jalan, ruang 
diagnostic, ruang terapi 
dan fasilitas umum 
seperti gudang, toilet 
ruang staf. 

Cukup 
Sesuai 

Penataan Ruang (+) Entrance dibagi 
menjadi 2: 1 dekat dengan 
loket registrasi dan ruang 
tunggu, dan yang lain 
dekat dengan ruang 
tunggu dan kasir. 
(+) Ruang pemeriksaan 
dokter dekat dengan ruang 
terapi. 
(-) Tidak ada gudang 
logistik. 
(-) Tidak ada ruang staf. 
(-) 2 ruang terapi berada di 
luar bangunan, yaitu ruang 
hydrotherapy dan bengkel 
ortotik prostetik. 

- Dokter 
Spesialis: 
37,5% 
-  PPDS: 
42,5% 
- Terapis: 39% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 15% 

- Entrance berdekatan 
dengan loket registrasi 
dan ruang tunggu. 

- Ruang staf berdekatan 
dengan ruang 
pemeriksaan dokter dan 
ruang diagnostik. 

- Ruang pemeriksaan 
dokter dekat dengan 
ruang terapi. 

- Ruang admin dekat 
dengan gudang logistik. 

- 6 ruang terapi berada di 
lokasi yang berdekatan. 

Kurang 
Sesuai 

Penataan 
Furniture 

(+) Loket registrasi sudah 
dilengkapi meja, kursi dan 
lemari arsip. 
(+) Ruang pemeriksaan 
cukup untuk pasien kursi 
roda dan alat. 
(+) Kelengkapan alat 
ruang terapi yaitu tempat 
tidur dan perabot cukup. 
(+) Penyekat sudah tidak 
permanen, berupa gorden. 

- Dokter 
Spesialis: 
37,5% 
-  PPDS: 35% 
- Terapis: 34% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 10% 

- Loket registrasi: meja 
tulis, lemari arsip, kursi 
kerja. 

- Ruang pemeriksaan: 
cukup luas untuk 
mobilitas pasien dengan 
kursi roda, dan alat 
pemeriksaan 

- Ruang terapi: cukup 
untuk pasien kursi roda, 
kelengkapan tenpat 
tidur, perabot, dan toilet 
pasien difabel, penyekat 

Kurang 
Sesuai 
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(-) Dinding tidak kedap 
suara dan tidak mampu 
menahan kebisingan. 
(-) Tidak ada toilet khusus 
pasien difabel. 

ruang tidak permanen, 
dinding kedap suara,  

Akses Keluar 
Masuk Pintu 
Utama 

(+) Lebar bukaan pintu 
1.60 m dan tinggi 2.10 m 
dan handle setinggi 1 m 
dari permukaan lantai. 
(+) Entrance terlihat baik, 
terlindung dari cuaca, ada 
ramp untuk penyandang 
difabel. 
(+) Memiliki area parkir 
yang cukup luas. 
(+) Terdapat area putar 1,5 
x 1,5 m. 
(+) Mempunyai selasar 
yang bersih, pencahayaan 
yang cukup dan 
informatif. 
(+) Mempunyai 2 pintu 
yang berseberangan satu 
sama lain. 
(-) Bukaan pintu 
menghadap ke dalam 
gedung. 

- Dokter 
Spesialis: 42% 
62,5% 
-  PPDS: 27% 
- Terapis: 57% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 46% 

-  Lebar bukaan pintu 
min. 1,20 m dan tinggi 
min. 2,10 m dan handle 
min. 1 m dari permukaan 
lantai. 

- Bukaan pintu 
menghadap ke luar 
gedung 

- Entrance harus terlihat 
baik, terlindung dari 
cuaca, ada ramp untuk 
penyandang difabel. 

- Memiliki area parkir 
yang cukup luas. 

- Terdapat area putar 1,5 x 
1,5 m. 

- Mempunyai selasar 
yang bersih, 
pencahayaan cukup, 
informatif. 

- Mempunyai 2 pintu 
keluar yang 
berseberangan satu sama 
lain. 

Cukup 
Sesuai 

Kedekatan 
dengan Fasilitas 
Umum atau 
Ruang Lain 

(+) Toilet staf dekat 
dengan area staf di lantai 
2. 
(+) Terdapat fasilitas cuci 
tangan di area lobby dan 
seluruh ruang pelayanan. 
(-) Tidak ada gudang RM 
(-) Tidak terdapat ruang 
penyimpanan alat 
kebersihan. 
(-) Toilet pasien berada di 
luar bangunan. 
(-) Tidak ada dapur baik di 
area lantai 1 atau 2. 
 

- Dokter 
Spesialis: 25% 
-  PPDS: 46% 
- Terapis: 36% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 40% 

- Area lobby dekat 
dengan toilet pasien. 

- Area staf dekat dengan 
toilet staf 

- Ruang terapi dekat 
dengan gudang RM. 

- Terdapat ruang 
penyimpanan alat-alat 
kebersihan. 

- Terdapat fasilitas cuci 
tangan di lobby dan 
ruang pemeriksaan. 

- Terdapat dapur yang 
dekat dengan area staf 

Kurang 
Sesuai 

Kondisi Jalur 
Sirkulasi 

(+) Lantai ditutup dengan 
keramik berwarna putih, 
kesat dan dan cukup kuat. 
(-) Lebar koridor 1.20 m – 
1.60 m. 

- Dokter 
Spesialis: 25% 
-  PPDS: 28% 
- Terapis: 31% 

- Lebar koridor/jalan min. 
2,4 m. 

- Lantai terbuat dari 
bahan yang kuat, kedap 
air dan berwarna terang. 

Kurang 
Sesuai. 
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(-) Beberapa area saat 
memasuki bangunan 
menggunakan lantai 
keramik dengan kondisi 
cukup licin. 

- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 36% 

Sirkulasi dalam 
Ruang Kerja 

(+) Beberapa ruang cukup 
luas, terutama di area 
lantai 2 
(+) Kondisi jalan tidak 
licin. 
(-) Suhu cukup gerah 
(-) Cukup bising 
(-) Beberapa area kurang 
penerangan 

- Dokter 
Spesialis: 25% 
-  PPDS: 5% 
- Terapis: 20% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 60% 

- Cukup luas untuk tidak 
bertabrakan dengan 
pengguna lain/furniture 
lain. 

- Kondisi jalan tidak 
licin. 

- Suhu optimal 
- Cukup terang 
- Bebas Kebisingan 

Kurang 
Sesuai 

Signage dan 
Wayfinding 

(+) Telah ada penunjuk 
arah di area lobby. 
(+) Signage berada di area 
yang cukup terang. 
(-) Signage digantung di 
plafon dengan posisi tidak 
ergonomis. 
(-) Signage ditulis pada 
papan yang kurang 
mencolok, dan huruf 
kurang terlihat. 
(-) Signage ditulis dengan 
bahasa Indonesia saja. 

- Dokter 
Spesialis: 50% 
-  PPDS: 50% 
- Terapis: 65% 
- TU / Admin / 
Perekam 
Medik: 46% 

- Adanya penunjuk arah 
di lobby atau 
persimpangan selasar. 

- Terdapat penerangan di 
sekitar 
signage/wayfinding. 

- Terdapat signage nama 
ruang di depan masing-
masing ruang pelayanan 

- Signage terlihat 
mencolok dan 
komunikatif. 

- Signage dibuat dengan 
bahasa lain. 

Kurang 
Sesuai 

Sumber:  Nofika Cahyani Putri (2017) 
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4.5 Konsep Desain (Makro) 

 

Bagan 4.3  Objective tree method 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Therapeutic environment yaitu sebuah lingkungan perawatan atau penyembuhan 

yang ditata dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat berperan sebagai bentuk terapi. 

Secara garis besar, suasana therapeutic environment dihadirkan melalui 2 unsur yaitu 

suasana yang akrab dan lingkungan yang dapat membuat pasien dapat beraktivitas secara 

mandiri. 
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Untuk dapat menunjang aktivitas terapi, pasien harus dapat mengenali lingkungan 

atau merasa akrab dengan tempat terapi. Dalam menghadirkan suasana yang akrab 

tersebut, terdapat beberapa unsur yang dimasukkan dalam ruangan yaitu sebagai berikut. 

1. Bentukan yang dinamis 

Bentukan diperoleh dengan memasukkan transformasi hewan, karena hewan 

juga merupakan salah satu bentuk terapi fisik yang dikenal dengan Animal Assisted 

Therapy. 

2. Warna terapi atau penyembuhan 

Warna yang sesuai untuk lingkungan terapeutik atau penyembuhan yaitu 

secara dasar adalah semua jenis warna, namun yang paling dominan yaitu warna 

biru, kuning, oranye, dan hijau. 

3. Environmental graphics 

Environmental graphics dihadirkan melalui aplikasi gambar pada wallpaper 

atau poster yang menarik dan membuat ruangan terkesan ramai dan tidak kaku 

untuk pasien. 

 

Selain itu, lingkungan sebagai bentuk terapi juga dihadirkan dengan membuat 

sebuah arena yang dapat menunjang pasien untuk dapat beraktivitas secara mandiri. 

Lingkungan ruang terapi yang mandiri dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Penataan ruang dan elemen interior sesuai standar 

Penataan ruang dan elemen interior seperti ukuran pintu, koridor, pengadaan 

handrail dan lain-lain harus dipertimbangkan peletakkannya sehingga membantu 

pasien dalam beraktiviatas 

2. Signage dan wayfinding yang komunikatif 

Signage yang dimaksud yaitu logo atau petunjuk informasi nama ruang yang 

jelas atau menggunakan gambar yang komunikatif. Pemberian arah penunjuk jalan 

atau wayfinding juga dibuat dengan menarik dan diletakkan di tempat yang 

dibutuhkan untuk menunjang sirkulasi jalan pasien. 

 

4.6 Aplikasi Konsep Desain (Mikro) 

Berdasarkan konsep desain (konsep makro) yang telah disebutkan diatas pada poin 

4.5, maka aplikasi konsep tersebut pada elemen interior yaitu sebagai berikut. 
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4.6.1 Konsep Warna 

Menurut Thomas, dkk (2017), warna dapat memberikan efek yang bermacam-

macam, baik secara psikologi maupun fisik. Secara psikologis, warna mempunyai 

pengaruh kuat terhadap suasana hati dan emosi manusia, membuat suasana panas 

atau dingin, provokatif atau simpati, menggairahkan atau menenangkan. Pada desain 

interior Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, penggunaan 

warna yang lebih banyak digunakan yaitu warna netral yaitu warna cokelat untuk 

memberi kesan formal pada rumah sakit pemerintah dan warna putih untuk memberi 

kesan bersih dan steril. Namun pada beberapa ruang akan diberikan warna alam, 

yaitu hijau untuk memberi kesan alami serta beberapa warna terapeutik yaitu biru, 

kuning, dan oranye. Penggunaan warna tersebut akan disesuaikan dengan manfaat 

pada masing-masing ruang terapi sehingga aktivitas terapi yang dilakukan menjadi 

lebih efektif, efisien serta menarik. Rincian penggunaan warna dan aplikasinya pada 

elemen interior yaitu sebagai berikut. 

1. Warna Putih 

Warna putih memberikan aura kebebasan dan keterbukaan. Respon 

psikologi yang dihasilkan oleh warna putih adalah bersih, natural, kosong, 

netral, steril, murni dan suci. Penggunaan warna putih pada desain interior 

Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya diberikan pada 

sebagian besar elemen interior seperti dinding dan plafon. 

       

Gambar 4.3 Contoh aplikasi dominasi warna putih pada elemen interior dinding dan 
plafon. 

Sumber: google.com 
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2. Warna Cokelat 

Warna cokelat adalah warna bumi, memberikan kesan formal, hangat, 

nyaman dan aman. Cokelat juga memberikan kesan elegan karena dekat 

dengan warna emas, selain itu cokelat juga memberikan kesan formal pada 

kantor pemerintahan. Penggunaan warna cokelat pada Instalasi Rehabilitasi 

Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya diberikan pada furniture dan segala 

material berbahan dasar kayu, seperti finishing pintu dan kusen jendela, serta 

lantai berbahan vinyl. Warna cokelat digunakan sebagai warna dasar dengan 

presentase paling banyak karena merupakan warna netral dalam ruang interior. 

        

Gambar 4.4 Contoh aplikasi warna cokelat pada furniture dan finishing pintu. 
Sumber: google.com 

3. Warna Hijau 

Warna hijau adalah warna yang tenang karena umumnya dikaitkan 

dengan lingkungan dan alam. Dalam dunia interior, warna hijau 

melambangkan kesehatan, optimis, dan pembaharuan serta alami. Penggunaan 

warna hijau pada desain interior Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya diberikan pada elemen interior seperti wallpaper, gorden, 

motif vynil lantai, signage dan wayfinding pada ruang, beberapa furniture serta 

tanaman indoor.. Warna hijau juga digunakan pada ruang khusus seperti lobby 

utama instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Soetomo karena merupakan salah 

satu color identity. Selain itu warna hijau juga diberikan pada ruang instalasi 

rawat jalan dan ruang terapi modalitasi karena pada ruang tersebut 
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membutuhkan kesan yang tenang pada aktivitas pemeriksaan dan penanganan 

pasien. 

   

   	  

Gambar 4.5 Contoh aplikasi warna hijau pada wallpaper dan vynil. 
Sumber: google.com 

4. Warna Biru 

Warna biru adalah warna yang menenangkan dan diyakini dapat 

mengatasi insomnia, kecemasan, serta dapat merangsang pemikiran yang 

jernih dan membantu konsentrasi. Penggunaan warna biru pada desain interior 

Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya diberikan pada 

elemen interior seperti wallpaper, motif vynil lantai dan signage dan 

wayfinding. Selain itu, warna biru juga diberikan pada ruang terapi 

gymnasium/fisioterapi, laboratorium EMG dan laboratorium Motion and Gait 

Analysis, karena warna biru sangat dianjurkan untuk diaplikasikan pada ruang 

terapi orthopedik.  
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Gambar 4.6 Contoh aplikasi warna biru pada desain interior ruang terapi gymnasium 
dan laboratorium. 

Sumber: google.com 

5. Warna Oranye 

Warna oranye melambangkan respon psikologis yang penuh energy, 

kehangatan, kreativitas, keriangan, semangat, dan antusiasme. Penggunaan 

warna oranye pada desain interior Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya diberikan pada elemen interior seperti wallpaper, motif 

vynil lantai, beberapa furniture, signage dan wayfinding. Warna oranye 

digunakan pada area yang banyak digunakan oleh anak-anak seperti ruang 

terapi wicara, ruang terapi gymnasium anak, dan ruang terapi okupasi anak. 

Selain itu warna oranye yang dapat meningkatkan produktivitas juga diberikan 

pada ruang staf, ruang mahasiswa, perpustakaan dan ruang pertemuan. 

    

         

Gambar 4.7 Contoh aplikasi warna oranye pada desain interior koridor rumah sakit. 
Sumber: google.com 
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6. Warna Merah dan Merah Muda 

Warna merah adalah warna yang kuat sekaligus hangat. Warna merah 

dapat digunakan dalam merangsang dan meningkatkan energy fisik, 

memperkuat motivasi, dan meningkatkan sirkulasi. Penggunaan warna merah 

pada desain interior Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

diberikan pada elemen interior dengan jumlah yang sangat sedikit karena 

bersifat mencolok, yaitu pada wallpaper, gorden pada ruang laktasi. 

    

Gambar 4.8 Contoh aplikasi warna merah muda pada furniture ruang laktasi rumah 
sakit. 

Sumber: google.com 
	

4.6.2 Konsep Dinding 

Menurut standar rumah sakit, dinding harus keras, rata, tidak berpori sehingga 

tidak menyimpan debu, tahan api, kedap air, tahan karat mudah dibersihkan dan 

menggunakan warna cerah yang tidak mencolok. Secara keseluruhan konsep dinding 

untuk Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya menggunakan 

warna cerah dengan cat anti bakteri dan anti bau. Warna yang digunakan cenderung 

cerah atau warna lembut, dan menggunakan warna dasar putih dengan kombinasi 

warna aksentuasi atau ditambahkan environmental graphics. Material yang 

digunakan yaitu kalsiboard dengan laminasi polyester untuk meminimalisir 

sambungan tempat bakteri. 
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Gambar 4.9 Contoh aplikasi konsep environmental graphics  pada desain interior rumah 
sakit. 

Sumber: google.com 
	

Pada area ruang rawat jalan dan loket registrasi, area dibatasi oleh bilik atau 

partisi dengan rangka hollow agar konstruksi terlihat lebih ringan namun tetap 

kokoh. Bentuk partisi juga dibuat melengkung untuk menambah kesan dinamis, 

sehingga ruang tidak terkesan kaku untuk pasien. 

    

Gambar 4.10 Contoh Aplikasi Penggunaan Partisi Lengkung untuk Kesan Privasi Pengguna 
dengan Konsep Dinamis. 

Sumber: google.com 
 

4.6.3 Konsep Lantai 

Menurut standar rumah sakit, lantai dianjurkan menggunakan vynil anti 

bacteria atau epoxy serta penggunaan cove former untuk pertemuan dinding dan 
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lantai pada area medis sehingga tidak memiliki rongga untuk menjadi tempat 

penyimpanan debu atau bakteri. Secara keseluruhan, konsep lantai menggunakan 

material vynil anti bacteria dengan warna cokelat terang (doff) dengan permainan 

pola lengkung yang dinamis. 

       

Gambar 4.11 Contoh Aplikasi Penggunaan vynil sheet untuk penutup lantai. 
Sumber: google.com 

Pada area lantai juga diberikan wayfinding dengan permainan pola lengkung 

menyesuaikan alur yang diarahkan agar pengguna dapat mengikuti alur tersebut 

untuk mengakses ruang pelayanan yang dibutuhkan. 

    

Gambar 4.12 Contoh Aplikasi Penggunaan vynil sheet untuk wayfinding. 
Sumber: google.com 

4.6.4 Konsep Plafon 

Menurut standar rumah sakit, plafon yang digunakan harus kuat, berwarna 

cerah namun tidak menyilaukan, mudah dibersihkan serta menggunakan finishin cat 

anti bacteria dan bau. Secara keseluruhan, konsep plafon menggunakan suspended 

ceiling dan drop ceiling up ceiling dengan material gypsum board dan rangka 

hollow.  
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Pada area umum plafon cukup menggunakan suspended ceiling dengan 

penerangan downlight. Pada area khusus seperti ruang pemeriksaan dokter, 

aksentuasi diberikan melalui plafon dropceiling dengan bentuk lengkung yang 

dinamis. Pada area ruang terapi dan koridor, plafon menggunakan pola up ceiling 

dengan warna cerah untuk menambah kesan menarik pada ruang terapi. 

    

Gambar 4.13 Contoh aplikasi penggunaan suspended ceiling (kiri) dan drop ceiling (kanan). 
Sumber: google.com 

 

4.6.5 Konsep Furniture 

Konsep furniture yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu furniture formal 

dan furniture hasil trasnformasi hewan. Keduanya tetap menerapkan desain yang 

sederhana, dengan bentukan yang tumpul dan tidak bersudut guna menjaga 

keamanan pasien, terutama penyandang disabilitas. 

Furniture formal digunakan sebagai bentuk acuan standar dari rumah sakit, 

terlebih RSUD Dr. Soetomo adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah, 

sehingga bentuk formal tetap dipertahankan. Furniture formal digunakan pada meja 

resepsionis, meja kerja dan beberapa kursi kerja. 

    

Gambar 4.14 Contoh furniture formal yang digunakan sebagai standar rumah sakit atau 
kantor pemerintahan. 

Sumber: google.com 
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Sedangkan furniture hasil transformasi hewan merupakan bentuk desain 

furniture yang mengadopsi bentuk hewan dengan bentukan utama lengkungan agar 

terkesan dinamis. Bentuk hewa diambil sebagai bentuk terapi dan aplikasi dari 

Animal Assisted Therapy tanpa menghadirkan hewan secara langsung pada ruangan. 

Bentukan hewan diaplikasikan pada furniture seperti sofa atau kursi tunggu, meja, 

storage dan furniture lain yang tidak terlalu dominan. 

 

   

    

Gambar 4.15 Contoh aplikasi bentukan hewan pada furniture. 
Sumber: google.com 

5  

 

5.1.1 Konsep Elemen Estetis 

Sama halnya dengan furniture, elemen estetis dibuat dengan 

mempertimbangkan bentukan yang melengkung agar terkesan dinamis. Elemen 

estetis dibuat dengan pola transformasi dari bentuk hewan. 
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Gambar 4.16 Contoh Aplikasi Penggunaan hewan pada elemen estetis. 
Sumber: google.com 

	
5.1.2 Konsep Aplikasi Hewan 

Konsep pendekatan hewan diaplikasikan dengan menghadirkan hewan pada 

ruangan melalui 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Menghadirkan 

hewan secara langsung dengan memberikan hewan hidup, yaitu ikan,  karena 

dianggap tidak berbahaya dan memiliki ekosistem yang cukup bersih untuk pasien. 

Sedangkan menghadirkan hewan secara tidak langsung yaitu dengan membuat 

transformasi bentuk hewan untuk diaplikasikan pada furniture dan elemen estetis, 

serta menampilkan tampak hewan dan ekosistemnya melalui elemen visual dinding, 

yaitu environmental graphic design.  

    

Gambar 4.17 Contoh menghadirkan hewan pada desain interior rumah sakit. 
Sumber: google.com 
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5.1 Alternatif Layout 

5.1.1 Alternatif Layout 1 

 

Gambar 5.1 Alternatif layout furniture 1 Lantai 1 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada alternatif 1, pembagian ruang dan layout furniture dikelompokkan 

menjadi 3 bagian, yaitu ruang terapi pada bagian kanan, lobby pada bagian tengah 

dan ruang rawat jalan pada bagian kiri. Pengelompokkan ruang terapi pada bagian 

kanan meliputi ruang terapi wicara, ruang terapi modalitas, dan ruang terapi okupasi. 

Ruang terapi gymnasium berada di bagian tengah, dekat ruang terapi okupasi. Ruang 

yang ditambahkan pada alternatif layout ini yaitu ruang rekam medis, toilet pasien 

dan ruang staf.  

Kelebihan dari penataan pada alternatif ini yaitu ruang-ruang yang 

berkelompok sesuai fungsinya, fasilitas duduk pada area lobby yang cukup banyak, 

dan adanya fasilitas tambahan berupa toilet pasien sehingga dapat memfasilitasi 

kebutuhan pasien lebih optimal. Kekurangan dari alternatif ini yaitu luasan ruang 

terapi lebih kecil sehingga menyebabkan daya tampung pasien pada ruang terapi 

menjadi lebih sedikit. Selain itu, terdapat pengurangan jumlah kubikal dan 

penempatan laboratorium EMG yang kurang strategis. 
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Gambar 5.2 Alternatif layout furniture 1 Lantai 2 
 Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017)  

Pada alternatif satu, pembagian ruang dan layout furniture di lantai 2 

dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu gudang dan laboratorium motion and gait 

analysis pada bagian kanan, ruang kuliah mahasiswa pada bagian atas, ruang staf 

pada bagian kanan, serta lobby, musholla dan toilet pada bagian tengah dekat tangga. 

Di dalam ruang staf terdapat ruang kepala instalasi, ruang kepala SMF, ruang 

sekretariat Perdosri, area kerja staf medis dan area kerja pegawai tata usaha. 

Pengelompokkan ruang perkuliahan mahasiswa meliputi 2 (dua) ruang pertemuan, 

ruang penyimpanan loker mahasiswa, dan perpustakaan. Fasilitas tambahan pada 

alternatif ini yaitu adanya pantry di dalam ruang staf, sehingga memudahkan 

pegawai dalam membuat makanan sendiri.  

Kelebihan pada alternatif layout ini yaitu penempatan ruang yang lebih 

berkelompok dan tambahan fasilitas pantry. Penempatan ruang secara berkelompok 

terlihat dari ruang kuliah mahasiswa pada bagian atas terdiri atas perpustakaan, 

ruang loker, dan ruang pertemuan ditempatkan berdekatan. Selain itu, area kerja staf 

dikelompokkan dalam satu ruang berukuran besar dengan konsep open space. Untuk 

area kerja Kepala Instalasi, Kepala SMF dan ruang Perdosri diberi sekat berupa 

kubikal khusus, agar lebih privasi. Kekurangan pada alternatif layout ini yaitu 

penempatan gudang yang cukup jauh dari ruang pertemuan, hal ini menyebabkan 

jarak pindah meja dan kursi dari gudang ke ruang pertemuan menjadi cukup jauh. 
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Gambar 5.3 Sketsa perspektif ruang terpilih alternatif 1 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
Pada alternatif 1, konsep therapeutic environment diterapkan pada 

penggunaan warna terapeutik, penggunaan environmental graphic design pada salah 

satu dinding dan penggunaan bentukan lengkung pada furniture. Warna terapeutik 

hijau diterapkan pada dinding area lobby dan ruang rawat jalan, untuk menambah 

kesan segar dan sekaligus sebagai branding dari RSUD Dr. Soetomo. Warna 

terapeutik biru diterapkan pada dinding dan motif lantai ruang terapi gymnasium, 

untuk memberi efek ketenangan pada pengguna ruang yang sedang melakukan 

aktivitas terapi.  

Konsep environmental graphic design diterapkan pada salah satu dinding di 

masing-masing ruang pelayanan. Di area lobby, EGD diterapkan berupa motif 

beruang dengan latar hutan, untuk menambah kesan bersahabat sesuai image dari 

beruang. Di ruang terapi gymnasium, EGD diterapkan dengan penggunaan tipografi 

“Men sana in corpore sano” yang berarti “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 

yang kuat” untuk memberi semangat pasien agar lebih partisipatif dalam melakukan 

kegiatan terapi. Di ruang rawat jalan, EGD diterapkan pada dinding dengan bentukan 

lengkung berjumlah 3 buah sebagai transformasi bentuk badan semut.  

Furniture yang digunakan pada masing-masing ruang pelayanan menggunakan 

bentukan lengkung untuk menambah kesan dinamis, dan mencegah pasien dari 
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timbulnya luka akibat ujung benda tajam. Di area lobby, bentukan lengkung 

diaplikasikan pada motif tampak depan meja resepsionis. Di ruang terapi 

gymnasium, bentukan dinamis tidak banyak diaplikasikan pada furniture, karena 

cukup banyak alat terapi yang sudah ada. Di area ruang rawat jalan, bentukan 

lengkung diaplikasikan pada partisi area pemeriksaan dokter. Partisi menggunakan 

material kaca, namun berbentuk lengkung pada bagian ujung atas, agar tidak 

membahayakan pasien yang berlalu lalang di area tersebut. 

Untuk menjaga keselamatan pasien dan memudahkan pasien beraktivitas 

dengan aman dan nyaman, syarat elemen interior pada rumah sakit diberikan seperti 

pemasangan hand rail pada dinding, seperti pada gambar (a). Pada ruang rawat jalan, 

area kubikal diberi pembatas gorden, untuk menjaga privasi antar pasien. Pada ruang 

terapi gymnasium, area terapi anak dan dewasa dibedakan dengan diberi penyekat 

berupa partisi. Untuk menambah kesan luas pada ruangan dan memudahkan terapis 

mengontrol aktivitas pasien, partisi menggunakan material kaca. 

 

5.1.2 Alternatif Layout 2 

 

Gambar 5.6 Alternatif layout furniture 2 Lantai 1 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

 

Pada alternatif dua, pembagian ruang dan layout furniture di lantai 1 

dikelompokkan dengan menempatkan lobby yang terdiri atas loket registrasi, kasir 

dan ruang diagnostik di bagian tengah ruangan, ruang rawat jalan di bagian atas dan 

seluruh ruang terapi dikelompokkan pada satu area di bagian bawah. Ruang yang 
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ditambahkan pada alternatif ini yaitu ruang rekam medis, toilet pasien dan ruang 

staf. Penambahan toilet dilakukan pada eksisting, toilet pasien berada di luar area 

gedung instalasi rehabilitasi medik dan cukup jauh dari area tunggu pasien. Ruang 

staf ditambahkan pada layout karena ruang staf cukup penting untuk terapis yang 

akan berganti baju.  

Kelebihan dari penataan ruang pada alternatif ini yaitu ruang terapi yang ditata 

secara berdekatan dan berada satu area dengan ruang staf untuk terapis berganti baju. 

Selain itu, ruang diagnostik yang terdiri atas laboratorium EMG dan ruang laser 

ditata berdekatan. Jumlah kubikal pada ruang pemeriksaan dokter juga tidak 

dikurangi, sehingga tetap memenuhi daya tampung pasien sesuai eksisting. 

Kekurangan dari penataan ruang pada alternatif ini yaitu area loket registrasi dan 

kasir yang terletak di bagian atas kurang mudah dijangkau untuk pasien yang baru 

datang, karena pintu masuk berada di bagian bawah yang tertutup oleh partisi ruang 

laser. Selain itu, penataan dinding partisi pada area sekitar ruang terapi kurang 

teratur sehingga dari tampak layout furniture terlihat kurang rapi. Penataan layout 

ini juga menyebabkan ruang terapi wicara dan ruang terapi okupasi memiliki luas 

yang terbatas sehingga ruang terkesan sempit. 

 

Gambar 5.7 Alternatif layout furniture 2 Lantai 2 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada alternatif dua, pembagian ruang dan layout furniture di lantai 2 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ruang kuliah mahasiswa di bagian kiri bawah, 

ruang staf di bagian atas dan laboratorium MGA di bagian kanan. Pada bagian tengah 

ruang difungsikan sebagai area lobby dengan beberapa fasilitas tunggu, dan toilet serta 
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musholla. Pada alternatif ini juga terdapat gudang penyimpanan di bagian bawah dekat 

laboratorium. 

Kelebihan dari alternatif layout ini yaitu penempatan ruang yang lebih 

berkelompok. Kekurangan dari alternatif layout ini yaitu luasan ruang cenderung 

memanjang sehingga membentuk koridor yang terkesan membosankan. Selain itu, 

gudang terletak berjauhan dengan ruang pertemuan menyebabkan kesulitan proses 

pemindahan barang.  

 

Gambar 5.3 Sketsa perspektif ruang terpilih alternatif 2 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

	
Pada alternatif 2, konsep therapeutic environment diaplikasikan pada 

penggunaan warna terapeutik sesuai ruang pelayanan, penggunaan environmental 

graphic design (EGD) dan penggunaan bentukan lengkung. Warna terapeutik yang 

digunakan yaitu warna hijau pada area lobby dan ruang rawat jalan, karena memberi 

kesan segar pada pengguna ruang. Selain itu, warna hijau merupakan branding 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pada ruang terapi gymnasium, warna terapeutik yang 

digunakan yaitu warna biru, karena warna biru dianjurkan untuk ruang pelayanan 

yang berhubungan dengan tulang. Warna biru memberi efek yang tenang pada 

pengguna, sehingga dapat merelaksasikan otot tulang manusia.  



LAPORAN TUGAS AKHIR RI 141501 
Nofika Cahyani Putri, NRP 08411440000038 

	
	

	

 
85 

Penggunaan EGD berupa motif lengkung yang terdapat pada ruang rawat 

jalan, pada salah satu dinding sehingga dapat digunakan sebagai aksentuasi ruang. 

Untuk ruang terapi gymnasium, EGD berupa tampilan tipografi dengan tulisan 

“Today it hurts, tomorrow it works” dengan makna bahwa aktivitas terapi yang 

dilakukan oleh pasien mungkin akan terasa sakit untuk hari ini, tetapi akan 

bermanfaat untuk keberlanjutan otot dan tulang pasien di masa mendatang, serta 

dapat membantu pasien beraktivitas sehari-hari dengan lancar nantinya. Penggunaan 

kutipan ini diharapkan dapat memberi semangat pada pasien dalam melakukan 

aktivitas terapi lebih rajin dan teratur. 

Bentukan lengkung yang diterapkan pada furniture terlihat pada kursi tunggu 

di area lobby (gambar a). Pada ruang terapi gymnasium, furniture yang digunakan 

tidak terlalu banyak, karena ruang sudah cukup penuh dengan penempatan alat 

terapi.    Pada ruang rawat jalan, bentukan lengkung diaplikasikan pada nomor 

kubikal. Selain itu, lengkung juga terlihat pada pola EGD berwarna hijau yang 

berulang pada dinding. 

 

5.1.3 Alternatif Layout 3 

 

 
Gambar 5.11 Alternatif layout furniture 3 Lantai 1 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
	

Pada alternatif tiga,  pembagian ruang dan penempatan layout furniture pada 

lantai 1 merupakan pengembangan dari alternatif layout 1 dan 2. Untuk 

memudahkan pasien atau pengunjung yang baru datang, area lobby yang menjadi 
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tempat penerimaan pasien, ditempatkan di bagian tengah bawah dekat dengan akses 

pintu masuk utama. Ruang rekam medis yang menjadi ruang tambahan ditempatkan 

di dalam area resepsionis, untuk memudahkan pegawai mengambil arsip. Ruang 

pemeriksaan dokter rawat jalan yang terdiri atas area kerja dokter dan kubikal 

dikelompokkan dan ditempatkan pada bagian barat daya. Ruang terapi yang 

memerlukan luas ruang yang cukup lebar diletakkan di pojok-pojok bangunan 

sehingga tidak mengganggu luas ruang yang lain. Ruang diagnostik dan toilet 

sebagai fasilitas penunjang diletakkan di bagian tengah dekat dengan area lobby.  

Kelebihan dari penataan ruang dan furniture pada alternatif 3 ini yaitu, layout 

furniture terlihat lebih rapi. Walaupun penempatan ruang terapi tidak terlalu 

berkelompok seperti pada alternatif 1, tetapi penataan ruang cukup mudah terlihat. 

Kekurangan dari alternatif ini yaitu, tidak ada ruang staf, serta akses menuju ruang 

terapi okupasi dan ruang terapi wicara cukup sempit. 

 

Gambar 5.12 Alternatif layout furniture 3 Lantai 2 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

 

Pada alternatif tiga,  pembagian ruang dan penempatan layout furniture pada 

lantai 2 merupakan gabungan dari dua alternatif sebelumnya. Ruang staf yang terdiri 

atas area kerja tata usaha, staf medis, ruang sekretariat perdosri dan kepala instalasi 

ditempatkan pada bagian kiri. Terdapat tambahan pantry dan lemari untuk 

penyimpanan arsip dengan penataan yang diletakkan di pojok ruang sehingga tidak 

menambah luas ruang. Pada bagian kanan, ditempatkan ruang-ruang akademis yang 
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ditata secara berkelompok, terdiri atas ruang pertemuan, ruang mahasiswa dan ruang 

perpustakaan. Pada bagian tengah ruang, ditempatkan laboratorium EMG, toilet dan 

musholla. Area lain yang tidak dipisahkan oleh partisi difungsikan sebagai area 

tunggu dan diskusi dengan diberi fasilitas duduk. Kelebihan dari penempatan ruang 

dan furniture di lantai 2 pada alternatif ini yaitu, penataan ruang lebih rapi, jelas dan 

teratur. Kekurangan pada alternatif ini yaitu, tidak ada gudang penyimpanan.  

 

Gambar 5.3 Sketsa perspektif ruang terpilih alternatif 3 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

	
Pada alternatif ke tiga, konsep pada sketsa perspektif juga merupakan 

pengembangan dari sketsa perspektif pada alternatif 1 dan 2. Konsep therapeutic 

environement diaplikasikan pada penggunaan warna terapeutik, penggunaan 

environmental graphic design (EGD) dan penerapan transformasi bentuk hewan 

pada furniture dan elemen estetis.  

Penggunaan warna terapeutik pada ruang pelayanan RSUD Dr. Soetomo yaitu 

putih, hijau dan biru. Warna putih yang memberi kesan bersih dan steril 

diaplikasikan pada seluruh bagian ruang, seperti dinding, plafon dan lantai. Warna 

hijau diaplikasikan pada aksentuasi area lobby dan ruang rawat jalan. Warna hijau 

digunakan karena memberi kesan segar dan mencegah stress yang mungkin 
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dirasakan pasien ketika memasuki area rumah sakit. Warna hijau juga merupakan 

branding RSUD Dr. Soetomo sehingga digunakan pada area selamat datang (lobby). 

Pada area lobby, warna hijau diaplikasikan pada dominasi warna EGD dan warna 

dinding area registrasi, sedangkan pada ruang rawat jalan warna hijau diaplikasikan 

pada dominasi warna EGD dan kursi tunggu. Pada ruang terapi gymnasium, warna 

terapeutik yang digunakan yaitu warna biru. Warna biru dianjurkan pada ruang 

pelayanan yang berhubungan dengan tulang karena dapat membantu merelaksasikan 

otot pasien. Warna biru diaplikasikan pada warna dinding, warna EGD dan motif 

lantai.  

Konsep environmental graphic design (EGD) digunakan pada salah satu 

dinding sebagai elemen dekorasi pada ruang. Motif EGD yang digunakan pada 

alternatif 3 yaitu motif hewan sebagai bagian dari bentuk kehadiran hewan pada 

lingkungan manusia untuk membantu proses terapi. Pada area lobby, motif EGD 

yang digunakan yaitu hewan beruang dengan latar hutan untuk menambah kesan 

bersahabat. Pada ruang terapi gymnasium, motif EGD yang digunakan yaitu burung 

dan ikan dengan latar hutan dan sungai untuk memberikan efek semangat terapi pada 

pasien seperti psikologi dari burung dan ikan yang cenderung lincah dan aktif.  Pada 

ruang ini, juga diberikan kutipan dalam bentuk tipografi dinding, dengan tulisan 

“Your only limit is you” yang berarti “Batasan terbesar adalah dirimu sendiri” 

dengan maksud membentuk semangat pasien bahwa kesembuhan bukan tidak 

mungkin didapat, dengan syarat masing-masing pasien dapat terus aktif melakukan 

kegiatan terapi. Pada ruang rawat jalan, motif EGD yang digunakan yaitu motif 

belang-belang pada hewan zebra. Motif ini digunakan hanya untuk memberikan 

elemen dekorasi pada ruang. 

Pada aplikasi furniture dan elemen estetis, bentukan yang digunakan berasal 

dari transformasi bentuk hewan dan beberapa bentukan lengkung agar terkesan 

dinamis. Pada area lobby, bentukan lengkung diaplikasikan pada bentuk tampak 

depan meja resepsionis. Pada ruang terapi gymnasium, bentukan lengkung 

diaplikasikan motif lantai. Pada ruang rawat jalan, bentukan lengkung diaplikasikan 

pada partisi penyekat area pemeriksaan dokter. Bentukan terdapat pada ujung partisi 

untuk mencegah luka yang mungkin ditimbulkan dari partisi kaca yang memiliki 

ujung tajam. Selain itu, terdapat kursi tunggu berupa sofa berbentuk lingkaran, yang 
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tersusun membentuk pola badan hasil trasnformasi badan ulat. Kursi ini menambah 

kesan dinamis pada ruang sekaligus sebagai elemen estetis.  

 

5.1.4 Pemilihan Alternatif Layout 

Dari 3 alternatif yang telah dibuat, akan dipilih satu layout untuk diaplikasikan 

sesuai konsep. Pemilihan layout berdasarkan indikator yang dibuat sesuai dengan tujuan 

dari konsep desain, dan dilakukan pembobotan melalui tabel objective weighted method 

berikut ini. 

 
Tabel 5.1 Objective Weighted Method 

 
    

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada tabel objective weighted method, terdapat 3 indikator yang menjadi poin 

penilaian alternatif layout yang telah dibuat. Indikator diambil dari tujuan konsep diawal 

perumusan masalah dan konsep makro, yang terbagi atas aplikasi konsep therapeutic 

environment, penataan ruang dan akses sirkulasi pada layout. Aplikasi konsep 

therapeutic environment menjadi poin pertama penilaian dengan bobot 45% karena 

dianggap menjadi tujuan utama dari konsep yaitu membuat ruang-ruang di instalasi 

rehabilitasi medik RSUD Dr. Soetomo tidak hanya menarik secara visual untuk pasien, 

tetapi dapat dijadikan sebagai arena terapi yang efektif, dan terdiri atas 3 parameter, yaitu 

penggunaan bentukan dinamis dari transformasi hewan, penggunaan warna terapeutik, 
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dan aplikasi environmental graphics. Penataan ruang ditempatkan pada poin kedua 

dengan bobot 30%, karena instalasi rehabilitasi medik memiliki luas eksisting bangunan 

yang terbatas, namun diperlukan ruang dan fasilitas penunjang yang cukup banyak 

sehingga penataan ruang menjadi hal yang penting. Poin ini memiliki 3 parameter, yaitu 

jumlah dan kelengkapan ruang sesuai standar dan eksisting, pengelompokan ruang 

dengan fungsi sejenis dan penataan furniture. Pada poin ketiga terdapat sirkulasi, karena 

penataan ruang yang kompleks tetap memerlukan akses sirkulasi yang nyaman untuk 

pengguna, dengan 3 parameter, yaitu kemudahan akses pintu masuk, penggunaan 

signage dan wayfinding serta kondisi jalur sirkulasi. 

Pada tabel objective weighted method diatas, alternatif layout terpilih yaitu 

alternatif ketiga baik untuk lantai 1 maupun lantai 2, dengan nilai keseluruhan 26,45. 

Pada alternatif ketiga, desain konsep therapeutic environment cukup terlihat yaitu pada 

aplikasi environmental graphics, warna terapeutik dan bentukan dinamis pada furniture. 

Selain itu, penataan ruang pada lantai 1 dan 2 cukup rapi dengan akses sirkulasi yang 

mudah untuk pengunjung dan pasien. 

5.2 Pengembangan Alternatif Layout Terpilih 

 

Gambar 5.16 Pengembangan alternatif layout furniture terpilih lantai 1 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

	
Pada alternatif terpilih layout furniture lantai 1, keseluruhan penataan ruang dan 

furniture merupakan pengembangan dari layout furniture pada alternatif ketiga. Hal yang 
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diubah dari alternatif terpilih sebelumnya yaitu adanya penambahan beberapa ruang dan 

fasilitas penunjang, serta melebarkan akses sirkulasi pada koridor ruang terapi. 

Pada alternatif terpilih ini, area lobby terbagi menjadi dua area, yaitu area registrasi 

dilengkapi dengan ruang khusus rekam medis berada di sebelah utara (bawah) ruang dan 

area kasir berada di bagian tengah ruang. Masing-masing area lobby dilengkapi dengan 

fasilitas tunggu untuk pasien dan keluarga pasien, dan spot kosong untuk tempat tunggu 

pengguna kursi roda. Ruang pemeriksaan dokter kembali ditempatkan pada bagian barat 

daya (pojok kanan atas) ruang, yang terdiri atas kubikal pasien dan area dokter yang 

ditata berdekatan. Terdapat penambahan kubikal pada area eksekutif, untuk menambah 

daya tampung pasien non BPJS jika dibandingkan dengan tiga alternatif sebelumnya. 

Untuk ruang terapi ditempatkan pada bagian ujung ruangan, dengan penataan furniture 

dan dinding pemisah yang lebih rapi untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pengguna 

secara leluasa. Ruang diagnostic ditata secara berhadapan berdekatan dengan ruang 

terapi dan area registrasi. Pada alternatif terpilih ini, terdapat penambahan ruang staf, 

yang terdapat didalamnya area loker untuk fasilitas ganti baju terapis dan toilet privat, 

toilet pasien dan ruang laktasi.  

 

Gambar 5.17 Pengembangan alternatif layout furniture terpilih lantai 2 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

 

Pada alternatif terpilih layout furniture lantai 2 ini, tidak banyak berubah dari 

alternatif ketiga. Hal yang dikembangkan dari alternatif 3 yaitu penataan furniture pada 

ruang staf dan toilet sehingga lebih rapi dan teratur. Pada ruang staf, pantry diletakkan di 

dekat pintu masuk, agar ujung ruang staf yang digunakan untuk pantry sebelumnya dapat 
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digunakan menyeluruh untuk ruang sekretariat perdosri sebagai ruang pertemuan kecil. 

Lemari juga ditata berhadapan agar tetap dapat memuat banyak arsip namun terlihat rapi. 

Hal lain yang dikembangkan yaitu toilet dan musholla yang dipisahkan untuk laki-laki 

dan perempuan.  

Pada pengembangan desain selanjutnya, terpilih 3 ruang yang akan dibuat 

perspektif 3 dimensi dan gambar kerja secara lebih rinci. Tiga ruang yang terpilih yaitu 

lobby pada area registrasi dan kasir, ruang terapi gymnasium dan ruang rawat jalan.  

 

5.3 Pengembangan Desain Lobby 

Ketika memasuki area instalasi rehabilitasi medik, pengunjung dan pasien akan 

diarahkan menuju lobby. Lobby yang terdapat di instalasi rehabilitasi medik terbagi 

menjadi dua menurut fungsinya, yaitu area registrasi dan area kasir. Area registrasi 

pasien merupakan tempat untuk kegiatan penerimaan pasien, pendataan kebutuhan 

pelayanan serta panyimpanan arsip rekam medis. Setiap pasien yang datang akan 

diarahkan menuju loket untuk kemudian didata dan dibuat formulir rekam medis untuk 

pasien baru atau diberikan formulir yang sudah ada untuk pasien lama. Setelah menerima 

formulir, pasien dan pengunjung akan dipersilahkan duduk di tempat yang telah 

disediakan sambil menunggu antrian. 

 

5.3.1 Layout Furniture 

 

Gambar 5.18 Layout furniture lobby 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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Berdasarkan fungsinya, area registrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area 

resepsionis, ruang rekam medis dan area tunggu. Pada area resepsionis, terdapat 

meja resepsionis untuk mendata pasien, kursi kerja, mesin fotocopy dan lemari 

rekam medis untuk menyimpan arsip yang bersifat sementara (bulanan) agar proses 

pengambilan data menjadi lebih efektif. Pada ruang rekam medis, terdapat lemari-

lemari arsip untuk menyimpan arsip rekam medis agar terlihat rapi. Pada area tunggu 

terdapat beberapa kursi untuk tempat menunggu bagi pengunjung dan pasien, dan 

aquarium sebagai sarana hiburan. 

Penataan layout furniture pada area lobby dimulai dengan penempatan pusat 

kursi roda yang berada di dekat pintu masuk, karena umumnya pasien difabel yang 

baru datang membutuhkan kursi roda untuk dapat beraktivitas secara mandiri. Di 

depan pusat kursi roda, terdapat aquarium untuk meminimalisir kesan takut, stress 

dan antri yang mungkin dipikirkan oleh pasien dan pengunjung yang baru memasuki 

area rumah sakit. Di samping aquarium terdapat area registrasi, sebagai tempat 

pendataan pasien. Pada area registrasi, ditempatkan beberapa lemari dan ruang 

khusus untuk penyimpanan arsip rekam medis, untuk memudahkan pegawai 

administrasi dalam mencari formulir dan arsip rekam medis pasien. Area registrasi 

sebagai tujuan awal pasien dan pengunjung yang baru datang ditempatkan 

berhadapan dengan pintu masuk untuk memudahkan pasien dan pengunjung 

mencari arsip rekam medis atau membutuhkan informasi. Di depan area registrasi, 

terdapat beberapa fasilitas duduk yang dapat digunakan pasien untuk menunggu 

antrian sembari duduk, mengobrol atau membaca koran.  

Pada area lobby, masing-masing fasilitas memiliki motif wayfinding sendiri 

sehingga dapat memudahkan pasien difabel dalam mengenali area tersebut. Seperti 

pada area tunggu, kursi-kursi tunggu ditata berjajar diatas motif wayfinding 

berwarna hijau dengan lengkungan sesuai ukuran kursi. Hal ini memudahkan pasien 

berkursi roda untuk menempatkan kursi rodanya pada bagian luar lengkungan hijau, 

sehingga tidak mengganggu pengunjung lain yang akan duduk atau melintasi area 

tunggu. 

Pada sisi kiri area lobby terdapat dinding yang membatasi area lobby dengan 

laboratorium EMG. Untuk memudahkan pasien difabel, terutama pengguna kruk 
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dalam menunggu di area tersebut, ditambahkan fasilitas hand rail sehingga pasien 

tidak perlu khawatir jatuh. 

 

5.3.2 Visualisasi 3D 

 

Gambar 5.19 Perspektif lobby. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada area lobby, konsep therapeutic environment diaplikasikan dengan 

menghadirkan hewan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Hewan 

dihadirkan secara langsung dengan pengadaan aquarium berukuran besar di dekat 

meja resepsionis sebagai sarana hiburan untuk pasien dan pengunjung (gambar a). 

Secara tidak langsung, hewan dihadirkan melalui transformasi bentuk aquarium 

yang berasal dari kepala beruang. Meja resepsionis dibuat dengan bentukan depan 

melengkung dengan warna hijau untuk memberi kesan dinamis. Tampilan 
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environmental graphic design juga digunakan pada salah satu dinding lobby, untuk 

menambah kesan ramai dan bersahabat pada ruang, serta sebagai aksentuasi. 

Penggunaan warna terapeutik pada area lobby terlihat dari warna hijau pada motif 

depan meja resepsionis, kap lampu gantung dan lantai vinyl area resepsionis dan 

area tunggu. 

Untuk memudahkan pasien dalam mencari ruang yang diinginkan, terdapat 

wayfinding dengan alur berwarna sesuai dengan masing-masing ruang pelayanan. 

Untuk pasien yang baru datang, sebelum mengikuti alur wayfinding dapat melihat 

keterangan masing-masing warna ruang pelayanan pada lightbox yang tergantung di 

dinding entrance (gambar c). 

 

5.3.3 Furniture dan Elemen Estetis 

Furniture yang digunakan di area lobby secara garis besar menggunakan 

furniture yang telah umum digunakan pada rumah sakit, seperti kursi tunggu pasien 

dan pengunjung, kursi kerja pegawai, pot bunga dan beberapa rak kertas. Namun, 

terdapat beberapa furniture yang bersifat custom dengan mengambil bentukan yang 

berasal dari transformasi bentuk hewan. Furniture jenis ini diletakkan di area lobby 

untuk menambah kesan ramai sebagai bagian dari konsep therapeutic environment. 

Furniture custom tersebut yaitu meja resepsionis, storage arsip rekam medis dan 

aquarium, dengan penjelasan sebagai berikut. 

       

Gambar 5.22 Gambar tampak depan dan perspektif elemen estetis aquarium dengan transformasi 
bentuk kepala beruang. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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Desain aquarium menggunakan bentuk transformasi dari kepala beruang, yang 

dibuat dari material kaca. Agar menambah kesan sebagai kepala beruang maka 

diberi permainan aksesori telinga pada bagian atas, dan mulut pada bagian kaki 

aquarium, dan untuk itu diberi rangka kayu untuk tempat menempel aksesori telinga 

dan kaki aquarium. Aquarium berukuran 250 cm x 200 cm seukuran dinding agar 

kehadiran ikan dan ekosistemnya lebih terasa pada ruangan. 

     
Gambar 5.23 Gambar tampak atas dan perspektif furniture meja resepsionis. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
	

Desain meja resepsionis menggunakan bentukan sederhana dengan yang 

menggunakan material plywood, dilengkapi fitur 4 buah meja kerja untuk pegawai 

registrasi dan meja tambahan pada bagian ujung untuk tempat meletakkan arsip atau 

pelayanan tambahan kepada pasien. Meja resepsionis menggunakan warna natural 

dengan dominan motif kayu dengan warna cokelat cerah dari material HPL untuk 

menambah kesan modern. Warna hijau gloss sebagai aksentuasi dihadirkan pada 

bagian depan meja melalui bentuk lengkungan agar terkesan dinamis dan tidak kaku. 

Bagian ujung dari meja resepsionis dibuat melengkung agar tidak berbahaya bagi 

pasien, terutama lansia dan anak-anak.  

           
Gambar 5.24 Gambar tampak depan dan perspektif furniture storage arsip dengan transformasi 

burung hantu. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Desain lemari penyimpanan arsip rekam medis menggunakan bentukan yang 

berasal dari transformasi kepala burung, yang dibuat dengan material plywood. 
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Bentuk lengkung dari kepala burung diaplikasikan pada bagian ujung lemari 

sehingga terkesan tidak kaku, dan lebih aman dari benturan. Pada bagian depan 

terdapat laci penyimpanan dengan permainan mata dan mulut yang berupa coakan 

dengan finishing HPL motif kayu dan HPL warna putih, agar terkesan menarik 

namun tetap formal. Lemari ini terdiri atas 25 laci, yang dapat digunakan untuk 

menyimpan arsip rekam medis sementara pada 25 hari kerja dalam satu bulan. 

 

5.4 Pengembangan Desain Ruang Terapi Gymnasium 

Ketika memasuki ruang terapi, pasien akan dihadapkan pada area terapis, yang 

berfungsi untuk proses pendataan pasien lebih lanjut dan pengisian dokumen rekam 

medis oleh pegawai. Saat memasuki area terapi, pasien sudah disambut oleh petugas 

terapis untuk kemudian ditemani melakukan aktivitas terapi sesuai waktu dan kegiatan 

yang telah ditentukan. Kerabat dan keluarga pasien, baik pasien dewasa maupun anak-

anak tidak diperkenankan masuk, sehingga tidak ada fasilitas duduk yang tersedia di 

dalam ruang terapi. Di dalam ruang terapi terdapat fasilitas terapi yang bisa digunakan 

oleh pasien, seperti sepeda statis dengan bantuan terapis untuk pasien dewasa. Untuk 

pasien anak-anak, fasilitas yang disediakan yaitu matras, bola, dan beberapa alat yang 

bisa dimainkan.  

 

5.4.1 Layout Furniture 

 
Gambar 5.25 Layout furniture ruang terapi gymnasium. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 
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Pada ruang terapi gymnasium, area terbagi menjadi 3 bagian, yaitu area terapi 

gymnasium dewasa, area terapi gymnasium anak dan area terapis.  Untuk menunjang 

kegiatan di area terapis, furniture yang digunakan yaitu 4 buah meja kerja dan kursi 

kerja. Terdapat 1 set komputer untuk mendata pasien secara elektronik dan beberapa 

rak meja untuk menyimpan arsip. Pada area terapi gymnasium dewasa, terdapat 

beberapa alat terapi seperti stairs dan sepeda statik EN-TREE. Pada area terapi 

gymnasium anak, furniture yang tersedia yaitu matras, bola gym, kursi dan meja 

untuk tempat terapi anak dan beberapa toy box untuk menyimpan alat terapi 

berukuran kecil. 

Ketika pertama kali memasuki ruang terapi, pasien diharuskan melakukan 

registrasi ulang oleh pegawai terapis. Untuk memudahkan aktivitas pasien, maka 

area terapis ditempatkan di dekat pintu masuk. Setelah melakukan registrasi ulang, 

pasien akan diarahkan menuju ruang terapi yang disesuaikan dengan tingkat usia 

pasien. Untuk memudahkan pasien berjalan menuju ruang terapi yang diperlukan, 

terdapat alur wayfinding dengan warna biru tua yang mengarah ke ruang terapi 

gymnasium dewasa dan warna biru muda yang mengarah ke ruang terapi gymnasium 

anak. 

Untuk memberi kesan luas, antara area terapis dan area terapi gymnasium 

dewasa tidak diberi penyekat. Hal ini juga berfungsi memudahkan pasien dalam 

melakukan kegiatan terapi dengan lebih leluasa, terutama untuk pasien yang sedang 

belajar berjalan. Untuk area terapi gymnasium anak, diberi penyekat berupa partisi 

yang memisahkan antara area terapis dan ruang terapi. Partisi berguna untuk 

meredam suara karena umumnya aktivitas anak-anak yang menimbulkan suara 

cukup ramai. Untuk tetap memberi kesan luas, partisi yang digunakan yaitu partisi 

kaca, dengan bentukan lengkung untuk memberi kesan dinamis. 

Pada penataan alat terapi di area terapi gymnasium dewasa, sepeda statis, 

tangga dan alat terapi lainnya ditempatkan berjajar dekat dinding untuk memberi 

area kosong di bagian tengah ruang. Area kosong ini dapat digunakan pasien 

berkursi roda atau pasien dengan kruk untuk belajar berjalan dengan mengikuti alur 

wayfinding yang tersedia. Pada penataan alat terapi anak, matras ditempatkan 

didekat dinding untuk melindungi anak dari benturan saat melakukan terapi. Pada 
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bagian tengah ruangan diberi space kosong untuk anak yang ingin beraktivitas di 

meja atau menggunakan bola gymnasium.  

 

5.4.2 Visualisasi 3D 

 

Gambar 5.26 Perspektif ruang terapi dari arah pintu masuk. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

	
Pada ruang terapi gymnasium, konsep desain therapeutic environment kembali 

dihadirkan dengan penggunaan warna terapeutik, environmental graphic design 

pada dinding dan wayfinding. Ruang terapi gymnasium sebagai fasilitas terapi yang 

berhubungan dengan masalah tulang, warna terapeutik yang cocok digunakan yaitu 

warna biru. Warna biru bersifat dingin, tenang dan santai sehingga dapat membantu 

menenangkan pasien dan mengurangi mental stress.  
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Konsep therapeutic dihadirkan pada ruang terapi dengan penggunaan 

environmental graphic design dengan gambar hewan tupai (gambar a), untuk 

menambah kesan ramai. Hal ini dimaksudkan agar pasien tidak merasa sepi dan 

sendiri saat melakukan aktivitas terapi dalam ruang. Hewan tupai terkenal aktif dan 

lincah dalam bergerak, sehingga diharapkan pasien dapat termotivasi untuk 

melakukan kegiatan terapi dengan lebih bersemangat. Pada dinding area terapi 

dewasa, juga diberikan cermin seukuran dinding, sehingga pasien dapat melihat 

aktivitas terapi yang dikerjakan. 

Pada ruang terapi gymnasium anak (gambar c), warna biru kembali dihadirkan 

pada lantai dan elemen estetis. Namun terdapat tambahan warna oranye, yang 

diterapkan pada environmental graphic design berupa gambar tupai. Warna oranye 

memilik sifat ceria, aktif dan socialize sehingga cocok untuk diaplikasikan pada 

ruang anak untuk menambah semangat anak dalam melakukan kegiatan terapi. 

Pada area terapi anak, banyak ditempatkan furniture dan elemen estetis yang 

memiliki banyak lengkungan. Hal ini dimaksudkan agar saat anak melakukan 

aktivitas di dalam ruangan, anak akan aman dari terjadinya benturan akibat benda 

tajam. Pemilihan furniture dan elemen estetis pun bermacam-macam, dengan 

banyak menggunakan transformasi hewan, seperti kursi kelinci, kursi anjing dan 

storage babi sehingga tampak menarik dan dapat mengurangi kebosanan pada anak. 

 

5.4.3 Furniture dan Elemen Estetis 

Pada ruang terapi gymnasium, furniture yang digunakan tidak terlalu banyak, 

karena didominasi oleh alat-alat terapi gymnasium yang berukuran cukup besar. 

Furniture yang digunakan hanya yang terdapat di area kerja terapis dan beberapa 

furniture custom di area terapi gymnasium anak. Beberapa furniture yang digunakan 

pada ruang terapi gymnasium yaitu meja terapis, storage babi dan kursi kelinci, 

dengan penjelasan sebagai berikut.   
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Gambar 5.27 Gambar tampak kanan dan perspektif storage transformasi babi. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Pada ruang terapi gymnasium anak ditempatkan sebuah storage yang 

difungsikan untuk tempat penyimpanan alat-alat terapi yang berukuran kecil serta 

mainan anak. Agar terkesan menarik, kotak penyimpanan dibuat dengan 

transformasi hewan babi. Furniture dibuat dengan material plywood dan memiliki 

ujung berbentuk lengkung agar aman digunakan untuk anak-anak, serta diberi roda 

agar dapat diletakkan di tempat mana saja secara fleksibel. Bagian atas kotak dibuat 

datar agar dapat digunakan sebagai meja. Untuk menambah kesan menarik, finishing 

kotak diberi HPL berwarna pink sehingga menyerupai babi pada umumnya.	

										 	

Gambar 5.28 Gambar tampak depan dan perspektif kursi transformasi kelinci. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Selain storage, pada ruang terapi gymnasium anak juga ditempatkan kursi 

yang didesain untuk tempat duduk pasien anak. Kursi menggunakan transformasi 

bentuk hewan kelinci, dengan mengambil bentukan telinga kelinci untuk 



DESAIN INTERIOR INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD Dr. SOETOMO 
DENGAN PENERAPAN KONSEP THERAPEUTIC ENVIRONMENT 
	

	
	 	

	
102 

diaplikasikan pada bagian sandaran kursi. Agar ruang tidak terkesan terlalu ramai, 

maka bagian sandaran dan dudukan kursi kelinci yang dibuat dengan material 

plywood diberi finishing HPL berwarna putih dengan rangka kaki menggunakan 

material kayu dengan finishing clear. 

					 	

Gambar 5.29 Gambar tampak depan dan perspektif furniture meja kerja terapis. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2017) 

Desain meja terapis menggunakan bentuk seperti meja kerja pada umumnya, 

namun agar terlihat lebih rapi meja dibuat satu buah, namun dengan ukuran 120 cm 

x 120 cm x 75 cm sehingga tetap dapat digunakan berhadapan. Meja terapis 

menggunakan material plywood untuk top table dan storage samping dan stainless 

pada bagian rangka kaki. Seluruh finishing menggunakan HPL motif kayu dan HPL 

warna putih agar memberi kesan modern dan simple untuk area kerja rumah sakit. 	

5.5 Pengembangan Desain Ruang Rawat Jalan 

Pada pengembangan desain layout furniture yang ketiga, area yang terpilih yaitu 

ruang rawat jalan. Pada ruang ini, terdapat 3 area utama, yaitu area pemeriksaan dokter, 

area kubikal untuk pasien BPJS dan kubikal untuk pasien umum atau eksekutif. Masing-

masing area dibedakan berdasarkan pola wayfinding dan furniture yang dibutuhkan. 

Kubikal yang berfungsi sebagai fasilitas pemeriksaan pasien lanjutan bersifat 

mengutamakan privasi pengguna, sehingga antar kubikal BPJS dipisahkan dengan 

gorden untuk pasien BPJS dan partisi untuk pasien umum. Antar meja pemeriksaan 

dokter pun dipisahkan dengan partisi untuk menjaga kerahasiaan konsultasi antar pasien. 
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5.5.1 Layout Furniture 

 
Gambar 5.32 Layout furniture ruang rawat jalan. 

Sumber: Nofika Cahyani Putri (2018) 
	

Ketika memasuki ruang rawat jalan, pasien akan diarahkan menuju area 

pemeriksaan dokter yang terletak di tengah area, melalui pola wayfinding menerus 

yang berasal dari area lobby. Area pemeriksaan dokter berfungsi sebagai fasilitas 

konsultasi antara dokter dan pasien pada sesi awal. Untuk memfasilitasi kebutuhan 

tersebut, pada area dokter diberikan meja kerja, kursi untuk dokter dan 2 kursi tamu 

untuk pasien yang datang. Untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dokter dan 

pasien, setiap bilik pemeriksaan diberi partisi lengkung dengan kaca sandblast 

sehingga ruangan tidak terkesan kaku dan gelap. Pada bagian pojok ruangan terdapat 

lemari arsip untuk menyimpa dokumen yang dibutuhkan. 

Pada proses pemeriksaan pasien, apabila keluhan pasien dapat tertangani 

hanya melalui meja konsultasi, maka setelah itu pasien dapat dipersilahkan keluar. 

Namun, apabila terdapat keluhan lain yang perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh 

dokter, maka pasien akan dibawa menuju kubikal yang disediakan.  

Pada ruang rawat jalan, terdapat dua jenis kubikal yang tersedia, berdasarkan 

klasifikasi pengguna. Untuk pengguna dengan fasilitas BPJS, kubikal yang 
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disediakan berada di depan area pemeriksaan dokter, dengan fasilitas tempat tidur 

yang berjajar dan rak samping. Untuk menjaga kerahasiaan pemeriksaan, pada tiap 

kubikal BPJS, diberi penyekat berupa gorden yang mengelilingi area tempat tidur. 

Untuk pengguna dengan fasilitas umum atau eksklusif, kubikal yang tersedia yaitu 

4 kubikal yang berada di bagian samping area pemeriksaan dokter. Secara 

keseluruhan tidak ada perbedaan fasilitas antara kubikal umum dan BPJS, namun 

perbedaan terlihat dari desain kubikal. Karena bersifat eksklusif, kubikal umum 

terletak di ruangan khusus dengan penyekat partisi dan kaca sehingga terkesan 

mewah. 

 

5.5.2 Visualisasi 3D 

 

Gambar 5.33 Perspektif ruang rawat jalan dari arah kubikal pasien BPJS 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2018) 

Pada ruang rawat jalan, konsep desain therapeutic environment kembali 

menggunakan warna terapeutik, environmental graphic design pada dinding dan 

wayfinding pada lantai. Ruang rawat jalan sebagai tahap awal proses pelayanan pada 
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pasien, membutuhkan suasana yang segar agar proses konsultasi pasien dengan 

dokter menjadi lebih menyenangkan. Untuk menambah kesan segar, maka diberikan 

warna hijau pada desain ruang, yang diaplikasikan pada pola wayfinding pada lantai, 

warna plafon, sprei, gorden hingga dominasi warna pada environmental graphic 

design. Warna putih tetap mendominasi ruang agar ruang tetap terlihat bersih dan 

steril. Selain itu, terdapat tambahan unsur kayu pada ruangan yang diaplikasikan 

pada finishing furniture untuk menambah kesan alami pada ruang. 

Selain warna, konsep therapeutic juga diaplikasikan melalui penggunaan 

environmental graphics pada salah stau dinding yang menjadi background area 

pemeriksaan dokter. Pada area pemeriksaan dokter terdapat 6 bilik konsultasi yang 

dipisahkan oleh partisi lengkung untuk menjaga privasi pasien. Agar area tidak 

terkesan sempit, partisi menggunakan kaca sandblast agar cahaya dapat tetap tembus 

ke bilik-bilik pemeriksaan, namun juga tidak mengganggu proses konsultasi. 

Pada kubikal pasien BPJS, konsep therapeutic terlihat dari penggunaan pola 

wayfinding dengan warna hijau senada dengan warna pola wayfinding yang terdapat 

pada area pemeriksaan dokter. Environmental graphic design juga diterapkan pada 

side wallpaper yang juga berfungsi sebagai elemen estetis karena memiliki fitur 

hidden lamp sehingga dapat menjadi aksentuasi penerangan pada area kubikal. 

Warna terapeutik hijau selain terdapat pada pola wayfinding, juga terdapat pada 

warna gorden pemisah antar kubikal. 

 

5.5.3 Furniture dan Elemen Estetis 

Pada ruang rawat jalan, ragam furniture yang digunakan tidak terlalu banyak, 

karena didominasi oleh kebutuhan beberapa furniture yang berulang. Furniture yang 

digunakan antara lain meja kursi untuk kebutuhan konsultasi pada area pemeriksaan 

dokter dan tempat tidur beserta lemari kecil untuk kebutuhan pemeriksaan lanjutan 

di area kubikal. Beberapa furniture bersifat customize yang digunakan pada ruang 

rawat jalan yaitu meja periksa dokter, lemari arsip dan partisi lengkung, dengan 

penjelasan sebagai berikut.   
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Gambar 5.36 Gambar tampak depan dan perspektif meja periksa dokter. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2018) 

Desain meja dokter menggunakan desain pembagian laci sama seperti meja 

kerja pada umumnya. Namun untuk menambah unsur lengkung seperti yang diusung 

dalam konsep therapeutic environment, maka diberikan lengkungan ¼ lingkaran 

pada bagian ujung depan meja. Meja berukuran 120 cm x 75 cm dapat digunakan 

berhadapan untuk konsultasi antara dokter dengan pasien. Seluruh material 

menggunakan plywood dengan finishing HPL motif kayu dan HPL warna putih. 

      

Gambar 5.37 Gambar tampak depan dan perspektif lemari arsip. 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2018) 

Desain lemari arsip sama seperti konsep lemari pada umumnya yaitu seperti 

berbentuk storage box dengan pintu kaca. Namun untuk memberi kesan desain yang 

senada pada area pemeriksaan dokter, desain lemari dibuat dengan material plywood 

dan finishing HPL motif kayu. 
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Gambar 5.38 Gambar tampak depan dan perspektif partisi lengkung 
Sumber: Nofika Cahyani Putri (2018) 

Desain partisi lengkung dibuat sederhana dengan aksentuasi berupa 

lengkungan pada bagian ujung partisi. Agar ruangan terkesan modern dan luas, maka 

dari setengah badan partisi dibuat dengan material kaca, namun untuk menjaga 

kenyamanan pasian saat melakukan konsultasi dengan dokter kaca yang dipakai 

adalah jenis kaca sandblast. Senada dengan desain furniture di ruangan yang sama, 

material partisi yang digunakan yaitu plywood dnegan finishing HPL motif kayu. 
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6.1 Kesimpulan 

Instalasi rehabilitasi medik merupakan sebuah instalasi kesehatan yang terdapat di 

RSUD Dr. Soetomo dengan pelayanan yang berfokus pada kegiatan rehabilitasi fisik 

pasien. Rehabilitasi fisik yaitu pelayanan kesehatan dengan tujuan membantu memulihkan 

fungsi motorik pasien agar dapat beraktivitas kembali secara normal. Oleh karena itu, 

dibutuhkan perencanaan ulang desain interior instalasi rehabilitasi medik agar dapat 

menciptakan lingkungan terapi yang nyaman dan efektif untuk pemulihan pasien. 

Permasalahan yang terdapat di area instalasi rehabilitasi medik yaitu kebutuhan 

jumlah dan jenis ruang yang cukup banyak, sedangkan luasan ruang yang tersedia di lantai 

1 terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, karena jumlah pasien yang 

melakukan terapi cukup banyak dan masing-masing pasien membutuhkan waktu terapi 

yang cukup lama. 

Berdasarkan penelitian dan proses perencanaan desain interior yang telah dilakukan 

pada instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Konsep therapeutic environment merupakan konsep yang paling tepat diaplikasikan 

pada desain interior instalasi rehabilitasi medik, karena melalui konsep tersebut 

ruang pelayanan bukan hanya menjadi lebih menarik secara visual tetapi juga dapat 

berperan sebagai arena terapi. Tujuan dari konsep therapeutic environment yaitu 

membuat suasana ruang terapi lebih bersahabat dan dapat membantu pasien untuk 

terbiasa beraktivitas sehari-hari secara mandiri. 

2. Faktor yang harus diperhatikan dalam menerapkan konsep therapeutic environment  

pada ruang instalasi rehabilitasi medik, yaitu membuat suasana ruang yang akrab 

dan membuat fasilitas yang dapat membentuk kepribadian pasien secara mandiri. 

Suasana ruang akrab dapat ditimbulkan dengan membuat furniture dengan bentukan 

dinamis, menggunakan warna therapeutic dan mengaplikasikan environmental 

graphic design pada dinding. Sedangkan untuk dapat membentuk pasien yang 

mandiri, diperlukan penataan dan perencanaan ruang terapi sesuai standar dan 

memberikan signage dan wayfinding yang mudah diakses oleh pasien dari segala 

tingkat usia dan keterbatasan fisik. 

3. Pendekatan hewan pada konsep therapeutic environment dapat membantu 

meningkatkan tingkat efektivitas kegiatan terapi, karena hewan dapat berperan 
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sebagai media terapi, memberikan efek psikologi yang baik untuk pasien serta dapat 

menjadi teman untuk pasien dalam melakukan kegiatan terapi. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam proses perencanaan desain 

interior instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, terdapat beberapa 

saran yang perlu diperhatikan dalam mendesain, antara lain sebagai berikut. 

1. Pada perencanaan rumah sakit telah terdapat standar desain interior berikut fasilitas 

yang telah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan instalasi 

terkait. Hal tersebut harus diperhatikan mengingat rumah sakit merupakan fasilitas 

umum yang berada di bidang kesehatan. Standar penting untuk diperhatikan agar 

tidak membahayakan keselamatan pengguna, baik pegawai maupun pasien. 

2. Perlu adanya data yang valid tentang pengguna yang datang ke instalasi rehabilitasi 

medik, khususnya pasien. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah kunjungan pasien 

setiap harinya, jenis kelamin, usia, serta jenis pelayanan dan fasilitas yang 

dibutuhkan oleh pasien. Hal ini berfungsi untuk dapat menghitung ukuran luas 

ruang dan pengadaan jumlah fasilitas, seperti kursi tunggu dan kubikal. 

3. Wawasan tentang RSUD Dr. Soetomo juga diperlukan dalam merencanakan ulang 

desain interior bangunan instalasi rehabilitasi medik. Wawasan yang diperlukan 

meliputi branding RSUD Dr. Soetomo berupa warna dan referensi desain. RSUD 

Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan sehingga desain masing-masing 

bangunan sebaiknya dibuat seragam. Sejarah bangunan juga perlu diperdalam, 

mengingat bahwa bangunan instalasi rehabilitasi medik termasuk dalam bangunan 

cagar budaya yang memiliki syarat khusus bila diperlukan renovasi di masa 

mendatang. 
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HASIL REKAPITULASI KUISIONER 

TENTANG PENGARUH PENATAAN RUANG DAN SIRKULASI  

TERHADAP KENYAMANAN KERJA PEGAWAI 

DI INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA 

 
Profesi: Dokter spesialis Jumlah: 4 

No Pernyataan 

Jumlah 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Ragu-
ragu 

Setuju 
Sangat 
setuju 

Penataan ruang 
Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang 

1 
Ruang yang tersedia di irm cukup banyak 
dan sudah jelas. 

- - - 2 2 

2 
Ruang pelayanan yang ada di irm sudah 
cukup lengkap dan  memudahkan 
pekerjaan. 

- - - 3 1 

3 
Semua ruang sudah dimanfaatkan secara 
maksimal. 

1 2 - - 1 

4 
Sapu dan alat kebersihan tidak seharusnya 
disimpan di area tunggu dan perlu ada ruang 
khusus untuk menyimpan alat-alat tersebut. 

2 1 - - 1 

Jumlah 3 3 - 5 5 
Penataan ruang 

5 
Ruang-ruang sudah tertata menurut 
jenisnya. 

- - 1 2 1 

6 
Ruang kerja luas untuk memfasilitasi 
pekerjaan. 

- 1 2 - 1 

7 
Ruang kerja dekat dengan ruang-ruang lain 
yang penting 

- 2 1 - 1 

8 
Fasilitas umum seperti toilet/wc berada di 
area yang mudah terjangkau, seperti lobby. 

- 3 - 1 - 

Jumlah - 6 4 3 3 
Penataan instalasi rehabilitasi medik 

9 
Penataan instalasi rehabilitasi medik di area 
lantai 1 sudah cukup rapi, teratur, dan 
memudahkan dalam melakukan pekerjaan. 

- 1 1 1 1 

10 
Beberapa instalasi rehabilitasi medik 
diletakkan dengan rapi sehingga 
memperlancar pergerakan pekerjaan. 

- 3 - - 1 

11 
Jenis  instalasi rehabilitasi medik yang ada 
di area lantai 1 sudah cukup lengkap. 

- 1 - 3 - 

12 
Penataan instalasi rehabilitasi medik yang 
baik dapat menunjang kenyamanan kerja 
pegawai. 

2 1 - 1 - 

Jumlah 2 5 1 4 2 
Sirkulasi 
Akses pintu keluar-masuk utama 



13 
Akses menuju instalasi rehabilitasi medik 
mudah dijangkau. 

1 - - 1 2 

14 

Area pintu masuk instalasi rehabilitasi 
medik cukup luas untuk digunakan 
bersama dengan 
pegawai/pasien/pengunjung lain. 

- 1 1 1 1 

15 

Sirkulasi masuk area instalasi rehabilitasi 
medik lancar walaupun ada pasien yang 
menggunakan kursi roda sedang 
menunggu di tempat tersebut. 

2 1 1 - - 

Jumlah 3 2 2 2 3 
Sirkulasi dalam ruang kerja 

16 
Tuntutan pekerjaan diharuskan  mengakses 
banyak ruangan dalam satu ruang (mondar 
mandir). 

2 2 - - - 

17 
Ruang kerja dekat dengan ruang pelayanan 
lain yang penting. 

- 2 - 1 1 

18 
Nyaman dan mudah saat melewati ruang 
tunggu walaupun banyak pasien 

- 2 1 1 - 

19 Mudah mengakses toilet/wc. 1 1 1 1 - 
Jumlah 3 7 2 3 1 

Kondisi jalur sirkulasi 

20 
Instalasi rehabilitasi medik tidak 
menghambat jalur sirkulasi kerja 

- 1 1 2 - 

21 Semua jalur sirkulasi kerja aman. 1 2 - 1 - 

22 
Jalur yang saya lewati luas dan nyaman 
berlalu lalang di jalan tersebut. 

- 1 2 - 1 

23 
Pengunjung/pasien yang menunggu tidak 
mempengaruhi lebar sempitnya jalan 

2 - 1 1 - 

24 
Jalur sirkulasi yang lancar dapat menunjang 
kenyamanan kerja pegawai. 

2 - 2 - - 

Jumlah 5 4 5 4 1 
Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain 
25 Sirkulasi kerja cukup leluasa. 2 1 - 1 - 

26 
Nyaman berada di ruang kerja karena 
terang dan tidak pengap. 

- 3 1 - - 

27 
Ruang kerja luas untuk digunakan 
beraktivitas sehari-hari. 

- 1 1 1 1 

Jumlah 2 5 2 2 1 
Signage dan wayfinding 

28 
Ruang yang dicari pertama kali mudah 
ditemukan. 

- 1 - 3 - 

29 
Papan petunjuk ruang yang tersedia sudah 
membantu. 

- - 2 1 1 

30 

Perlu ada desain papan petunjuk yang lebih 
menarik untuk memudahkan orang baru 
menemukan ruang yang dicari di instalasi 
rehabilitasi medik 
 

1 2 - 1 - 

Jumlah 1 3 2 5 1 
Saran: 



Penataan ruang 
1. Jumlah, jenis, dan kelengkapan ruang : nyaman 
2. Penataan ruang : tidak nyaman 

Hal yang harus diperhatikan adalah : 
a. Ukuran ruang kerja berukuran lebih luas untuk bisa menunjang pekerjaan 

b. Penataan antar ruang kerja lebih strategis berdasarkan tingkat kebutuhan korelasinya 

c. Fasilitas umum seperti toilet berada di tempat yang dekat dengan lobby 

3. Penataan instalasi rehabilitasi medik : tidak nyaman 
Hal yang harus diperhatikan adalah : 
a. Penataan antar ruang kerja lebih strategis berdasarkan tingkat kebutuhan korelasinya 

 
Sirkulasi 
1. Akses pintu masuk-keluar : tidak berpengaruh 
2. Sirkulasi dalam ruang kerja : tidak nyaman 

Hal yang harus diperhatikan adalah : 
a. Ukuran ruang kerja berukuran lebih luas untuk bisa menunjang pekerjaan 

b. Fasilitas umum seperti toilet berada di tempat yang dekat dengan lobby 

3. Kondisi jalur sirkulasi : tidak nyaman 
Hal yang harus diperhatikan adalah : 
a. Semua jalur sirkulasi aman 

b. Pengunjung/pasien yang menunggu tidak mempengaruhi lebar sempitnya jalan 

c. Jalur sirkulasi lancar dan dapat menunjang kinerja pegawai 

4. Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain : tidak nyaman 
Hal yang harus diperhatikan adalah : 
a. Sirkulasi kerja leluasa 

b. Ruang kerja lebih terang dan tidak pengap 

Signage dan wayfinding : nyaman 
 

 
Profesi: PPDS Jumlah: 20 

No Pernyataan Jumlah 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Ragu-
Ragu 

Setuju Sangat 
Setuju 

Penataan Ruang 
Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang (+) 
 

1 Ruang yang tersedia di IRM cukup banyak 
dan sudah jelas. 

1 4 3 12 - 

2 Ruang pelayanan yang ada di IRM sudah  
lengkap dan  memudahkan pekerjaan. 

- 9 7 4 - 

3 Semua ruang sudah dimanfaatkan secara 
maksimal. 

2 4 4 6 4 

4 Sapu dan alat kebersihan tidak seharusnya 1 3 1 5 10 



disimpan di area tunggu dan perlu ada ruang 
khusus untuk menyimpan alat-alat tersebut.  

Jumlah 4 20 15 27 14 
Penataan Ruang 

5 Ruang-ruang sudah tertata menurut jenisnya. 1 7 5 7 - 
6 Ruang kerja saya luas untuk memfasilitasi  

dalam melakukan pekerjaan. 
9 6 3 1 1 

7 Ruang kerja dekat dengan ruang-ruang lain 
yang penting 

- 4 7 6 3 

8 Fasilitas umum seperti toilet/WC berada di 
area yang mudah terjangkau, seperti lobby. 

1 1 2 8 8 

Jumlah 11 18 17 22 12 
Penataan Instalasi rehabilitasi medik 

9 Penataan instalasi rehabilitasi medik di area 
lantai 1 sudah rapi, teratur51 dan 
memudahkan dalam melakukan pekerjaan. 

4 8 4 3 1 

10 Semua instalasi rehabilitasi medik diletakkan 
dengan rapi sehingga memperlancar 
pergerakan pekerjaan. 

5 10 3 2 1 

11 Jenis  instalasi rehabilitasi medik yang ada di 
area lantai 1 sudah cukup lengkap. 

3 8 3 5 1 

12 Penataan instalasi rehabilitasi medik yang baik 
dapat menunjang kenyamanan kerja pegawai. 

- 1 4 2 13 

Jumlah 12 17 14 12 16 
Sirkulasi 
Akses Pintu Keluar-Masuk Utama 

13 Akses menuju Instalasi Rehabilitasi Medik 
mudah dijangkau. 

4 3 7 5 1 

14 Area pintu masuk Instalasi Rehabilitasi 
Medik cukup luas untuk digunakan bersama 
dengan pegawai/pasien/pengunjung lain. 

7 3 3 - 7 

15 Sirkulasi masuk area Instalasi Rehabilitasi 
Medik lancar walaupun ada pasien yang 
menggunakan kursi roda sedang menunggu 
di tempat tersebut. 

5 5 7 - 3 

Jumlah 16 11 17 5 11 
Sirkulasi dalam Ruang Kerja 

16 Tuntutan pekerjaan diharuskan mengakses 
banyak ruangan dalam satu ruang (mondar 
mandir). 

2 3 - 5 10 

17 Ruang kerja  dekat dengan ruang pelayanan lain 
yang penting. 

- 7 6 7 - 

18 Nyaman dan mudah melewati ruang tunggu 
walaupun banyak pasien/pengunjung.  

4 7 4 4 1 

19 Mudah  mengakses toilet/WC. 2 5 3 8 2 
Jumlah 8 22 13 24 13 

Kondisi Jalur Sirkulasi 
20 Instalasi rehabilitasi medik tidak menghambat 

jalur sirkulasi kerja. 
3 10 1 6 - 

21 Semua jalur sirkulasi kerja aman. 3 7 4 5 1 
22 Jalur yang dilewati luas dan nyaman. 4 9 5 2 - 



23 Pengunjung/pasien yang menunggu tidak 
mempengaruhi lebar sempitnya jalan. 

6 6 5 2 1 

24 Jalur sirkulasi yang lancar dapat menunjang 
kenyamanan kerja pegawai. 

2 3 4 2 9 

Jumlah 18 35 19 17 11 
Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain 

25 Sirkulasi kerja cukup leluasa. 11 8 - - 1 
26 Nyaman berada di ruang kerja karena terang 

dan tidak pengap. 
5 9 5 1 - 

27 Ruang kerja luas untuk digunakan beraktivitas 
sehari-hari. 

5 9 5 1 - 

Jumlah 21 26 10 2 1 
SignAge dan Wayfinding 

28 Ruang yang dicari mudah ditemukan saat 
pertama kali masuk IRM. 

2 2 10 6 - 

29 Papan petunjuk ruang yang tersedia sudah 
membantu. 

- 8 9 3 - 

30 Perlu ada desain papan petunjuk yang lebih 
menarik untuk memudahkan orang baru 
menemukan ruang yang dicari di Instalasi 
Rehabilitasi Medik 
 

- 1 5 1 13 

Jumlah 2 11 24 10 13 
SARAN: 

1. Ac kurang banyak 
2. Ruang lebih luas dan lebih nyaman bagi pasien dan dokter 
3. Penambahan ruangan, fasilitas 
4. AC donk 
5. Ruang harus luas, tidak banyak sekat, jalan luas, AC panas, pengap 
6. Membuat desain interior yang baik dan nyaman untuk menunjang pelayanan 
7. Jalan kita membuat handicap 
8. Butuh AC 
9. Tolonglah AC, AC, AC 
10. Poliklinik membutuhkan AC lebih banyak, dan kurang luas 
11. Desain  lebih baik dan menarik dan ramah pengunjung khususnya pasien 
12. AC dan instalasi rehabilitasi medik kurang sip 
13. Tata ruang perlu diperbaiki, sirkulasi udara dan AC perlu ditambah 

 
Kesimpulan: 
Profesi X merasa nyaman dengan penataan ruang yang sudah ada  
 Penataan ruang 

1. Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang: nyaman 
2. Penataan ruang: nyaman 
3. Penataan instalasi rehabilitasi medik: tidak nyaman 

Hal yang harus ditingkatkan yaitu: Penataan instalasi rehabilitasi medik agar lebih rapi 
sehingga memperlancar pergerakan pekerjaan. 

	
Sirkulasi 

1. Akses pintu keluar-masuk utama: tidak nyaman 
Hal yang harus ditingkatkan yaitu: 
- Area pintu masuk Instalasi Rehabilitasi Medik ditata agar lebih luas untuk digunakan 

bersama dengan pegawai/pasien/pengunjung lain. 



- Lebar jalur sirkulasi masuk area Instalasi Rehabilitasi Medik harus lebih lebar untuk dapat 
mengakomodasi pejalan kaki dan pasien difabel yang sedang menunggu di tempat tersebut. 

2. Sirkulasi dalam ruang kerja: nyaman 
3. Kondisi jalur sirkulasi: Tidak nyaman 

Hal yang harus ditingkatkan yaitu: 
- Peletakan instalasi rehabilitasi medik yang lebih teratur agar tidak menghambat sirkulasi 

kerja 
- Ukuran jalan yang lebih luas dan nyaman untuk pengguna 

4. Kedekatan dengan fasilitas umum dan ruang lain: Tidak nyaman 
Hal yang harus ditingkatkan yaitu: sirkulasi jalan yang lebih leluasa 

5. Signage dan dan wayfinding: Nyaman 

 
 

Profesi: Terapis Jumlah: 20 
No Pernyataan Jumlah 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Ragu-
Ragu 

Setuju Sangat 
Setuju 

Penataan Ruang 
Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang 

1 Ruang yang tersedia di IRM cukup banyak 
dan sudah jelas 

- 6 1 10 3 

2 Ruang pelayanan yang ada di IRM sudah 
cukup lengkap dan memudahkan 
pekerjaan.  

7 9 2 2 - 

3 Semua ruang sudah dimanfaatkan secara 
maksimal. 

5 9 1 5 - 

4 Sapu dan alat kebersihan tidak disimpan di 
area tunggu dan perlu ada ruang khusus 
untuk menyimpan alat-alat tersebut.  

- - - 2 18 

Jumlah 12 24 4 19 21 
Penataan Ruang 

5 Ruang-ruang sudah tertata menurut 
jenisnya. 

3 10 3 3 1 

6 Ruang kerja luas untuk memfasilitasi dalam 
melakukan pekerjaan. 

10 8 1 1 - 

7 Ruang kerja dekat dengan ruang-ruang lain 
yang penting 

- 7 3 8 2 

8 Fasilitas umum seperti toilet/WC berada di 
area yang mudah terjangkau, seperti lobby. 

1 2 1 12 4 

Jumlah 14 27 8 24 7 
Penataan Instalasi rehabilitasi medik 

9 Penataan instalasi rehabilitasi medik di area 
lantai 1 sudah rapi, teratur dan 
memudahkan dalam melakukan pekerjaan. 

5 9 1 4 1 

10 Semua instalasi rehabilitasi medik 
diletakkan dengan rapi sehingga 
memperlancar pergerakan pekerjaan. 

8 10 1 1 - 

11 Jenis  instalasi rehabilitasi medik yang ada 
di area lantai 1 sudah cukup lengkap. 

1 12 5 3 1 



12 Penataan instalasi rehabilitasi medik yang 
baik dapat menunjang kenyamanan kerja 
pegawai. 

- 1 2 2 15 

Jumlah 14 32 9 10 17 
Sirkulasi 

Akses Pintu Keluar-Masuk Utama 
13 Akses menuju Instalasi Rehabilitasi Medik 

mudah dijangkau. 
- 1 2 11 6 

14 Area pintu masuk Instalasi Rehabilitasi 
Medik cukup luas untuk digunakan 
bersama dengan 
pegawai/pasien/pengunjung lain. 

- 8 1 10 1 

15 Sirkulasi masuk area Instalasi Rehabilitasi 
Medik lancar walaupun ada pasien yang 
menggunakan kursi roda sedang 
menunggu di tempat tersebut. 

7 6 1 6 - 

Jumlah 7 15 4 27 7 
Sirkulasi dalam Ruang Kerja 

16 Tuntutan pekerjaan diharuskan mengakses 
banyak ruangan dalam satu ruang (mondar 
mandir). 

1 8 4 7 - 

17 Ruang kerja dekat dengan ruang pelayanan 
lain yang penting. 

- 4 5 10 1 

18 Nyaman dan mudah saat melewati ruang 
tunggu walaupun banyaknya 
pasien/pengunjung. 

7 10 - 3 - 

19 Mudah mengakses toilet/WC. 4 6 2 8 - 
Jumlah 12 28 11 28 1 

Kondisi Jalur Sirkulasi 
20 Instalasi rehabilitasi medik tidak 

menghambat jalur sirkulasi kerja. 
5 6 1 6 2 

21 Semua jalan sirkulasi kerja aman. 4 9 1 4 2 
22 Jalur yang dilewati luas dan nyaman. 1 11 5 3 - 
23 Pengunjung/pasien yang menunggu di jalan 

tidak memperngaruhi lebar sempitnya jalan.  
11 9 - - - 

24 Jalur sirkulasi yang lancar dapat menunjang 
kenyamanan kerja pegawai. 

1 3 2 3 11 

Jumlah 22 37 9 16 15 
Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain 

25 Sirkulasi ruang kerja cukup leluasa. 7 8 3 1 1 
26 Nyaman berada di ruang kerja karena 

terang dan tidak pengap. 
3 8 3 4 2 

27 Ruang kerja cukup luas untuk beraktivitas 
sehari-ha 

5 8 3 3 1 

Jumlah 15 24 9 8 4 
SignAge dan Wayfinding 

28 Ruang yang dicari saat pertama kali 
memasuki area Instalasi Rehabilitasi Medik 
mudah ditemukan. 

1 3 5 7 4 

29 Papan petunjuk ruang yang tersedia sudah 
cukup membantu. 

4 2 6 6 2 



30 Perlu ada desain papan petunjuk yang lebih 
menarik untuk memudahkan orang baru 
menemukan ruang yang dicari di Instalasi 
Rehabilitasi Medik 
 

- - - 8 12 

Jumlah - - - 21 18 
 
Kesimpulan 
Penataan Ruang 

1. Jumlah, Jenis, dan Kelengkapan Ruang 
Jumlah, Jenis dan Kelengkapan Ruang pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik tidak nyaman. 
Pernyataan yang membutuhkan solusi agar kelengkapan ruang menjadi nyaman adalah  
Ruang pelayanan yang ada di IRM belum lengkap dan mempersulit pekerjaan 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Melengkapi ruang pelayanan yang ada di IRM agar dapat mempermudah pekerjaan. 
 

2. Penataan Ruang 
Penataan Ruang pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik masih tidak nyaman. Pernyataan 
yang membutuhkan solusi agar penataann ruang menjadi nyaman adalah  
Ruang kerja kurang luas untuk memfasilitasi dalam melakukan pekerjaan. 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Memperluas ruang kerja yang ada di IRM untuk memfasilitasi pekerjaan. 
 

3. Penataan Instalasi rehabilitasi medik 
Penataan Instalasi rehabilitasi medik pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik masih tidak 
nyaman. Pernyataan yang membutuhkan solusi agar penataan instalasi rehabilitasi medik 
menjadi nyaman adalah  
Semua instalasi rehabilitasi medik tidak diletakkan dengan rapi sehingga menghambat 
pergerakan pekerjaan. 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Meletakkan instalasi rehabilitasi medik dengan rapi agar pergerakan pekerjaan menjadi lancar. 

Sirkulasi 
1. Akses Pintu Masuk-Keluar 

Akses Pintu Masuk-Keluar pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik sudah nyaman.  
 

2. Sirkulasi dalam Ruang Kerja 
Sirkulasi dalam Ruang Kerja pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik tidak nyaman. 
Pernyataan yang membutuhkan solusi agar sirkulasi dalam ruang kerja menjadi adalah  
Nyaman dan mudah saat melewati ruang tunggu walaupun banyaknya pasien/pengunjung. 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Memfasilitasi pasien/pengunjung saat menunggu agar tidak mengganggu sirkulasi pegawai saat 
bekerja. 
 

3. Kondisi Jalur Sirkulasi 
Kondisi Jalur Sirkulasi pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik tidak nyaman. Pernyataan 
yang membutuhkan solusi agar kondisi jalur sirkulasi menjadi nyaman adalah  
Pengunjung/pasien yang menunggu di jalan tidak memperngaruhi lebar sempitnya jalan. 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Pengunjung/pasien diberikan fasilitas untuk menunggu sehingga tidak menunggu atau berdiri di 
jalan. 
 

4. Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain 



 
Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik 
tidak nyaman. Pernyataan yang membutuhkan solusi agar kedekatan dengan fasilitas umum 
atau ruang lain menjadi nyaman adalah  
Sirkulasi ruang kerja cukup leluasa. 
Hal yang perlu ditingkatkan adalah 
Luas ruang pada ruang kerja ditingkatkan agar sirkulasi ruang kerja cukup leluasa. 
 

5. SignAge dan Wayfinding 
SignAge dan Wayfinding pada lantai 1 Instalasi Rehabilitasi Medik sudah nyaman.  

 
 

Profesi: Pegawai Administrasi, Tata Usaha, Kasir 
dan Perekam Medik 

Jumlah: 5 

No Pernyataan Jumlah 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Ragu-
Ragu 

Setuju Sangat 
Setuju 

Penataan Ruang 
Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang 
 

1 Ruang yang tersedia di IRM cukup banyak 
dan sudah jelas. 

2 1 - 2 - 

2 Ruang pelayanan yang ada di IRM sudah  
lengkap dan  memudahkan pekerjaan. 

- 1 1 3 - 

3 Semua ruang sudah dimanfaatkan secara 
maksimal. 

2 2 - 1 - 

4 Sapu dan alat kebersihan tidak seharusnya 
disimpan di area tunggu dan perlu ada ruang 
khusus untuk menyimpan alat-alat tersebut.  

3 - - 1 1 

Jumlah 7 4 1 7 1 
Penataan Ruang 

5 Ruang-ruang sudah tertata menurut 
jenisnya. 

- 4 - 1 - 

6 Ruang kerja saya luas untuk memfasilitasi  
dalam melakukan pekerjaan. 

3 1 1 - - 

7 Ruang kerja dekat dengan ruang-ruang lain 
yang penting 

- 3 - 1 1 

8 Fasilitas umum seperti toilet/WC berada di 
area yang mudah terjangkau, seperti lobby. 

2 3 - - - 

Jumlah 5 11 1 2 1 
Penataan Instalasi rehabilitasi medik 

9 Penataan instalasi rehabilitasi medik di area 
lantai 1 sudah rapi, teratur dan 
memudahkan dalam melakukan pekerjaan. 

- 3 - - 2 

10 Semua instalasi rehabilitasi medik 
diletakkan dengan rapi sehingga 
memperlancar pergerakan pekerjaan. 

2 1  
- 

2 - 

11 Jenis  instalasi rehabilitasi medik yang ada 
di area lantai 1 sudah cukup lengkap. 

2 - 1 2 - 

12 Penataan instalasi rehabilitasi medik yang 
baik dapat menunjang kenyamanan kerja 
pegawai. 

3 - 1 1 - 

Jumlah 7 4 2 5 2 
Sirkulasi 



Akses Pintu Keluar-Masuk Utama 
13 Akses menuju Instalasi Rehabilitasi Medik 

mudah dijangkau. 
1 - - 2 2 

14 Area pintu masuk Instalasi Rehabilitasi 
Medik cukup luas untuk digunakan 
bersama dengan 
pegawai/pasien/pengunjung lain. 

1 2 1 - 1 

15 Sirkulasi masuk area Instalasi Rehabilitasi 
Medik lancar walaupun ada pasien yang 
menggunakan kursi roda sedang 
menunggu di tempat tersebut. 

1 - 2 1 1 

Jumlah 3 2 3 3 4 
Sirkulasi dalam Ruang Kerja 

16 Tuntutan pekerjaan diharuskan mengakses 
banyak ruangan dalam satu ruang (mondar 
mandir). 

1 - 2 1 - 

17 Ruang kerja  dekat dengan ruang pelayanan 
lain yang penting. 

2 1 - 2 - 

18 Nyaman dan mudah melewati ruang 
tunggu walaupun banyak 
pasien/pengunjung.  

- 1 2 2 - 

19 Mudah  mengakses toilet/WC. 1 1 - 3 - 
Jumlah 4 3 4 8 - 

Kondisi Jalur Sirkulasi 
20 Instalasi rehabilitasi medik tidak 

menghambat jalur sirkulasi kerja. 
- 2 - 2 1 

21 Semua jalur sirkulasi kerja aman. - 4 -  1 
22 Jalur yang dilewati luas dan nyaman. - 2 - 3  
23 Pengunjung/pasien yang menunggu tidak 

mempengaruhi lebar sempitnya jalan. 
2 3 - - - 

24 Jalur sirkulasi yang lancar dapat menunjang 
kenyamanan kerja pegawai. 

3 - - 1 1 

Jumlah 5 11 - 6 3 
Kedekatan dengan fasilitas umum atau ruang lain 

25 Sirkulasi kerja cukup leluasa. 3 1  - 1 
26 Nyaman berada di ruang kerja karena 

terang dan tidak pengap. 
- - - 1 4 

27 Ruang kerja luas untuk digunakan 
beraktivitas sehari-hari. 

- 2 - 1 2 

Jumlah 3 3 - 2 7 
SignAge dan Wayfinding 

28 Ruang yang dicari mudah ditemukan saat 
pertama kali masuk IRM. 

2 1 - 1 1 

29 Papan petunjuk ruang yang tersedia sudah 
membantu. 

1 1 - 3 - 

30 Perlu ada desain papan petunjuk yang lebih 
menarik untuk memudahkan orang baru 
menemukan ruang yang dicari di Instalasi 
Rehabilitasi Medik 
 

3 - - 1 1 

Jumlah 5 2 - 5 2 
Kesimpulan: 
 

1. Jumlah, jenis dan kelengkapan ruang: Tidak nyaman 
Indikator yang membuat tidak nyaman yaitu: Pemanfaatan ruang pelayanan yang belum 
maksimal. 



 
2. Penataan Ruang: Tidak nyaman 

Indikator yang membuat tidak nyaman yaitu: Fasilitas umum seperti toilet berada di area yang 
kurang terjangkau. 
 

3. Penataan Instalasi rehabilitasi medik: Tidak nyaman 
Indikator yang membuat tidak nyaman yaitu: 
- Penataan instalasi rehabilitasi medik yang belum rapi sehingga kurang memudahkan 

pegawai dalam melakukan pekerjaan 
- Penataan instalasi rehabilitasi medik yang belum rapi sehingga menghambat pergerakan 

pegawai 
 

4. Akses Keluar Masuk Pintu Utama: Nyaman 
Indikator yang mendukung kenyamanan yaitu: Akses menuju Instalasi Rehabilitasi Medik 
mudah dijangkau. 
 

5. Kedekatan dengan Fasilitas Umum atau Ruang Lain: Nyaman 
Indikator yang mendukung kenyamanan yaitu: Kemudahan akses toilet. 
 

6. Kondisi Jalur Sirkulasi: Tidak nyaman 
Indikator yang membuat tidak nyaman yaitu: Pengunjung/pasien yang menunggu tidak 
mempengaruhi lebar sempitnya jalan. 
 

7. Sirkulasi dalam Ruang Kerja: Nyaman 
Indikator yang mendukung kenyamanan yaitu: Nyaman berada di ruang kerja karena terang dan 
tidak pengap. 

 
8. Signage dan Wayfinding: Cukup nyaman 

Indikator yang mendukung kenyamanan yaitu: Papan petunjuk ruang yang tersedia sudah 
membantu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA ANGGARAN BIAYA 

RUANG TERPILIH 1 – LOBBY 

 

NO. ITEM PEKERJAAN SAT QTY SATUAN HARGA 
TOTAL 

HARGA 

1 2 3 4 5 6 7 

       

I Pekerjaan Pendahuluan     1.033.085 

1.1 Pembersihan Lapangan m2 81.48 12.679 1.033.085  

       

II Pekerjaan Mekanikal Elektrikal     5.456.715 

2.1 Pas. Instalasi Lampu ttk 14 300.000 4.200.000  

2.2 Pas. Instalasi Stop Kontak ttk 4 246.945 987.780  

2.3 Pas. Saklar Ganda bh 3 89.645 268.935  

       

III Pekerjaan Plafond     20.517.332 

3.1 Pas. Rangka Plafond m2 81.48 151.014 12.304.621  

3.2 Pas. Plafond Gipsum m2 81.48 53.856 4.388.187  

3.3 Pas. Profil Gipsum m2 81.48 33.834 2.756.794  

3.4 Pengecatan Plafon m2 81.48 13.104 1.067.730  

       

IV Pekerjaan Dinding     6.918.705 

4.1 Pengecatan Dinding Dulux m2 90.18 52.252 4.712.085  

4.2 Pengerjaan Wallpaper m2 11.29 195.449 2.206.619  

       

V Pekerjaan Lantai     1.032.400 

5.1 Pemasangan Vinyl m2 3.56 290.000 1.032.400  

       

VI Pemasangan Kusen Pintu dan 

Jendela 

    10.215.718 

6.1 Pemasangan Kusen Pintu Aluminium m2 2.2 118.637 261.001  

6.2 Pemasangan Pintu Aluminium + Kaca m2 4 1.909.825 7.639.300  

6.3 Pemasangan Jendela m3 6.7 345.504 2.314.877  

       

VII Pekerjaan Furnitur     97.167.600 

7.1 Lemari arsip rekam medis unit 2 1.375.000 2.750.000  

7.2 Kursi Kerja unit 4 465.000 1.860.000  



7.3 Meja Resepsionis unit 1 8.000.000 8.000.000  

7.4 MAC set 4 17.999.000 71.996.000  

7.5 Pot Bunga Kecil unit 4 25.000 100.000  

7.6 Rak Susun Kertas unit 1 269.000 269.000  

7.7 Built in Aquarium Storage m 12.14 90.000 1.092.600  

7.8 Kursi Tunggu 4 seat unit 6 1.300.000 7.800.000  

7.9 Wheelchair Center unit 3 1.100.000 3.300.000  

       

VIII Pekerjaan Lain-lain     32.885.340 

8.1 Mesin Fotokopi unit 1 8.650.000 8.650.000  

8.2 Toa Speaker ZS-646R 6W unit 2 135.000 270.000  

8.3 AC NEW J-Tech 0,5-1 PK unit 2 4.550.900 9.101.800  

8.4 CCTV Panasonic CFN103L unit 1 745.000 745.000  

8.5 Hand Rail m 3.93 160.000 628.800  

8.6 Backdrop Finishing HPL unit 35.64 378.500 13.489.740  

       

TOTAL 175.226.355 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DAFTAR HSPK 

RUANG TERPILIH 1 – LOBBY 
	
	
No. Uraian Kegiatan Koef Satuan Harga Satuan 

(Rp) 
Harga Total 

(Rp) 
      

HSPK Pendahuluan 
1. Pembersihan Lapangan  m2   

 Upah:     
 Pekerja 0.1000 OH 72.500 7.250 
 Mandor 0.0500 OH 85.500 4.275 
    Jumlah 11.525 
    Overboard + 

Fee 10% 
1.152,50 

    Dibulatkan 12.679 
      

HSPK Mekanikal Elektrikal 
1. Pasang Instalasi Titik Lampu  Titik   
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0.0504 OH 171.000 8.620 
 Tukang 0.5044 OH 156.000 78.698 
      
 Pekerjaan Finishing:     
 Pembantu Tukang 0.3028 OH 145.000 43.919 
      
 Bahan:     
 Kabel NYM 3x2.5 mm 24 m 15.600 374.400 
 Isolator 4 Unit 8.000 32.000 
 Fitting Plafon 1 Buah 14.300 14.300 
 Pipa Paralon 5/8 3 Batang 7.800 23.400 
 T Doos PVC 2 Buah 3.900 11.700 
    Nilai HSPK 587.037 
      

2. Pasang Instalasi Stopkontak     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0,0504 OH 171.000 8.620 
 Tukang 0,2017 OH 156.000 31.479 
 Pembantu Tukang 0,0010 OH 145.000 146 
      
 Bahan:     
 Kabel NYM 3x2,5 10 m 15.600 156.000 
 Stopkontak 1 Unit 27.300 27.300 
 Pipa Paralon 5/8 2,5 Batang 7.800 19.500 
 T Doos PVC 1 Buah 3.900 3.900 
    Nilai HSPK 246.945 
      

3. Pemasangan Saklar Ganda     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0,0504 OH 171.000 8.620 
 Tukang 0,2017 OH 156.000 31.479 
 Pembantu Tukang 0,0010 OH 145.000 146 
      
 Bahan:     
 Saklar Ganda Simply Watch 1 Unit 49.400 49.400 



    Nilai HSPK 89.645 
      

HSPK Plafon 
1. Pemasangan Rangka Plafon     
 Upah:     
 Kepala Tukang 0.025 OH 171.000 4.275 
 Mandor 0.010 OH 171.000 1.710 
 Tukang 0.250 OH 156.000 39.000 
 Pekerja 0.150 OH 145.000 21.750 
      
 Bahan:     
 Hollow 2x4 t.0,2 mm 3.725 m 18.000 67.050 
 Baut Screw 6.000 Buah 500 3.000 
 Alat bantu 1.000 Ls 500 500 
    Jumlah 137.285 
    Overboard + 

Fee 10% 
13.728,50 

    Dibulatkan 151.014 
      

2. Pemasangan Plafon Gipsum     
 Upah:     
 Kepala Tukang 0.005 OH 171.000 855 
 Mandor 0.005 OH 171.000 855 
 Tukang Kayu 0.050 OH 156.000 7.800 
 Pekerja 0.100 OH 145.000 14.500 
      
 Bahan:     
 Gypsum Board 0.364 Lebar 62.500 22.750 
 Paku Sekrup 0.110 Kg 20.000 2.200 
    Jumlah 48.960 
    Overboard + 

Fee 10% 
4.896 

    Dibulatkan 53.856 
      

3. Pemasangan Profil Gipsum     
 Upah:     
 Kepala Tukang 0.005 OH 171.000 855 
 Mandor 0.003 OH 171.000 513 
 Tukang Kayu 0.050 OH 156.000 7.800 
 Pekerja 0.050 OH 145.000 7.250 
      
 Bahan:     
 List Profil 1.050 m 13.500 14.175 
 Paku 0.010 Kg 16.500 165 
    Jumlah 30.758 
    Overboard + 

Fee 10% 
3.075,80 

    Dibulatkan 33.834 
      

HSPK Dinding 
1. Pengecatan Dinding Dalam     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0.00635 OH 171.000 1.086 
 Tukang 0.06356 OH 156.000 9.916 
 Pembantu Tukang 0.02019 OH 145.000 2.928 
      
 Bahan:     
 Cat Tembok Dalam 2.5 kg 0.104 Kaleng 157.668 16.367 



 Dempul Tembok 0.100 Kg 36.500 3.650 
 Kertas Gosok Halus 0.100 Lembar 20.467 2.047 
    Nilai HSPK 36.024 
      

2. Pemasangan Wall Paper     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0.00202 OH 171.000 345 
 Tukang 0.20179 OH 156.000 31.479 
 Pembantu Tukang 0.02019 OH 145.000 2.928 
      
 Bahan:     
 Wallpaper 15 m2 1.200 m2 283.000 339.600 
 Lem Wallpaper 0.200 Kg 124.200 24.840 
    Nilai HSPK 399.192 
      

HSPK Lantai 
1. Pemasangan Karpet Vynil     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0.0090 OH 171.000 1.552 
 Tukang 0.1715 OH 156.000 2.931 
 Pembantu Tukang 0.1716 OH 145.000 26.757 
     24.887 
 Bahan:     
 Lantai Karpet Vynil 1.05 m2 790.400 829.920 
 Lem  0.35 Kg 122.500 42.875 
    Nilai HSPK 928.922 
      

HSPK Pintu dan Jendela 
1. Pemasangan Kusen Pintu 

Aluminium 
    

 Upah:     
 Kepala Tukang 0.004 OH 171.000 735,30 
 Mandor 0.002 OH 171.000 359,10 
 Tukang Besi 0.43 OH 156.000 6.708 
 Pekerja 0.043 OH 145.000 6.235 
      
 Bahan:     
 Profil Kusen All 1 ¾” x 3” 1.100 m 75.000 82.500 
 Skrup Fixer 2.000 Buah 10.000 20.000 
 Tube Sealant 0.060  35.000 2.100 
    Jumlah 118.637,40 
    Overboard + 

Fee 10% 
11.863,74 

    Dibulatkan 130.501 
      

2. Pemasangan Pintu + Kaca     
 Upah:     
 Kepala Tukang/Mandor 0.2419 OH 171.000 41.375 
 Tukang 2.017 OH 156.000 377.750 
 Pembantu Tukang 0.8077 OH 145.000 117.117 
      
 Bahan:     
 Lem 0.3 Kg 122.500 36.750 
 Papan Aluminium 2/20 4/10 0.024 m3 9.455.000 466.342 
    Nilai HSPK 1.039.334 
      

3. Pemasangan Jendela     
 Upah:     



 Kepala Tukang/Mandor 0.0151 OH 171.000 2.586 
 Tukang 0.1513 OH 156.000 23.609 
 Pembantu Tukang 0.0151 OH 145.000 2.196 
      
 Bahan:     
 Kaca Polos 5mm 1.1 m2 87.000 95.700 
    Nilai HSPK 124.229 
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