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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Judul 

Judul Dasar – Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  

(DP3A) yang penulis ajukan adalah “Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke di 

Semarang dengan Pendekatan Healing Environment”. 

1.2 Pengertian Judul 

Agar dapat memberikan kejelasan mengenai maksud dari judul yang 

diajukan, maka setiap kata dari judul tersebut perlu dijabarkan pengertiannya, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pusat

Pusat adalah pokok pangkal yang jadi pumpunan (urusan, hal, dan

sebagainya). (KBBI, 2016)

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya

atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya

menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

(KBBI, 2016)

3. Pasca

Pasca adalah sesudah. (KBBI, 2016)

4. Stroke

a. Stroke adalah serangan otak, biasanya disertai dengan kelumpuhan.

(KBBI, 2016)

b. Stroke adalah suatu penyakit defisit neurologis akut yang disebabkan

oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan

menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang

terganggu. (Sahide, 2016)
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5. Di

Di adalah kata depan untuk menandai tempat. (KBBI, 2016)

6. Semarang

Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota

metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya,

Bandung, dan Medan. Batas wilayah Kota Semarang terdiri dari: sebelah

utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal,

dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, 21 Juni 2016)

7. Dengan

Dengan adalah kata penghubung yang digunakan untuk menerangkan cara (baik

bagaimana terjadinya atau berlakunya).(KBBI, 2016)

8. Pendekatan

Pendekatan adalah proses, cara, perbuatan mendekati.(KBBI, 2016)

9. Healing Environment

Healing Environment adalah suatu konsep desain dimana lingkungan 

mendapatkan peran penting dalam merancang suatu fasilitas kesehatan dan 

berfungsi untuk membuat nyaman pasien saat melakukan pengobatannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

judul Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke di Semarang dengan Pendekatan 

Healing Environment adalah pusat pemulihan keadaan pasien setelah terkena 

penyakit stroke dengan fasilitas penanganan bagi pasien seperti terapi okupasi, 

terapi wicara, terapi mendengar, ortotik prostetik, fisioterapi, pool terapi, 

rehabilitasi klinis, pelayanan sosial medik, psikologi, pelayananan rawat inap 

serta pusat rehabilitasi ini juga menyediakan fasilitas edukasi bagi masyarakat 

tentang stroke.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang


3 
 

 

 

1.3 Latarbelakang 

1.3.1 Latarbelakang Stroke 

Kesehatan merupakan salah satu bagian pokok dan esensial dari kualitas 

hidup, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Sehat bagi 

manusia itu tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga secara mental dan 

sosial. Seseorang biasanya menyadari bahwa kesehatan itu adalah penting dan 

mahal ketika dirinya sedang sakit. Seringkali, seseorang selalu mengabaikan 

dan mengesampingkan kesehatannya karena rutinitasnya yang padat. Kurang 

menjaga pola makan dan gaya hidup yang ada juga bisa menyebabkan resiko 

seseorang terkena penyakit stroke meningkat.  

Stroke atau dikenal dengan cerebrovascular accident (CVA) adalah 

hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke 

otak. Hal ini dapat terjadi karena adanya iskemia (berkurangnya aliran darah) 

dikarenakan oleh penyumbatan, haemorrhage (pendarahan), atau pecahnya 

pembuluh darah. (http://id.wikipedia.org/wiki/Stroke, 15 Juni 2016) Stroke dapat 

mengakibatkan kelumpuhan atau cacat menetap pada bagian tubuh tertentu, 

atau bisa mengakibatkan kematian dalam waktu yang relatif singkat. Insiden 

stroke menempati urutan ketiga sebagai penyakit mematikan setelah penyakit 

jantung koroner dan kanker. (Mulyatsih, 2003) 

Stroke dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: Stroke Hemoragik dan Stroke Non 

Hemoragik atau yang biasa disebut Stroke Iskemik. Stroke Hemoragik adalah 

penyakit stroke yang diakibatkan karena pasokan darah ke otak terganggu 

akibat pembuluh darah pecah dan berdarah di otak sehingga menekan otak dan 

mengakibatkan gangguan di seluruh tubuh. Sedangkan Stroke Iskemik adalah 

penyakit stroke yang diakibatkan karena pasokan darah di dalam otak berhenti 

akibat gumpalan darah.  

Penyakit ini dapat menyerang apabila munculnya faktor faktor yag 

memicu resiko seperti penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, hipotensi, 

arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah) dan masih banyak lagi. Tidak 

hanya itu saja, penyakit ini juga bisa muncul karena gaya hidup kita yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Stroke
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kurang benar, seperti pemakaian narkotika, diet tanpa kontrol dari ahli gizi, 

alkohol, minum bersoda, dan lain-lain. 

 

1.3.2 Gambaran Umum Kota Semarang (BPS Kota Semarang, 2015) 

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang termasuk 

dalam jajaran kota metropolitan terbesar nomer lima di Indonesia sesudah 

Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota ini terletak di antara 6°50’ - 

7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’ - 110°50’ Bujur Timur. Luas area 

Kota Semarang adalah 373,70 km2 atau 144,27 mil2. Luas yang ada terdiri dari 

39,56 km2 atau sekitar 10,59% merupakan tanah sawah dan 334,14 km2 atau 

sekitar 89,41% merupakan tanah yang tidak digunakan sebagai sawah.  Batas 

– batas wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

Sebelah Barat  : Kabupaten Kendal 

Sebelah Timur : Kabupaten Demak 

Letak geografis tersebut membuat Kota Semarang terletak pada daerah 

dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Daerah dataran rendah di Kota 

Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran 

rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. Kawasan kota bawah seringkali 

dilanda banjir yang biasanya disebabkan karena luapan air laut (rob). 

 Di bagian selatan Kota Semarang merupakan dataran tinggi, yang 

dikenal dengan sebutan kota atas. Kota atas diantaranya meliputi Kecamatan 

Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang, dan Banyumanik. 

 

1.3.3 Latarbelakang Permasalahan 

Menurut artikel kesehatan yang dirilis oleh (Widowati, 2015) dalam situs 

CNN Indonesia, Data pada banyak rumah sakit menunjukkan bahwa stroke 

merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama kematian. Pada tahun 2030 

diperkirakan 23,6 juta orang akan meninggal akibat penyakit jantung dan 

stroke. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
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(Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Riau pada tahun 2014 dalam artikel 

tersebut menyatakan bahwa stroke termasuk dalam 10 jenis penyakit yang 

paling sering menjadi penyebab kematian di Indonesia. Hal tersebut diperkuat 

dengan pernyataan Tjandara Yoga Aditama selaku Kepala Balitbangkes yang 

menyatakan bahwa data yang dikeluarkan oleh Balitbangkes dikumpulkan dari 

kejadian selama 2014 dengan sampel yang mewakili Indonesia, meliputi 

41.590 kematian sepanjang tahun 2014, dan pada semua kematian itu 

dilakukan autopsi verbal (sesuai pedoman WHO) secara "real time" oleh dokter 

dan petugas terlatih. 

  

Tabel 1.1 Penyakit Penyebab Kematian di Indonesia Tahun 2014 
No Jenis Penyakit 

1. Cerebrovascular diseases (Stroke) 

2. Ischaemic Heart diseases (Penyakit jantung 

ikemik) 

3. Diabetes mellitus with complication (Diabetes 

melitus dengan komplikasi) 

4. Respiratory tuberculosis (Penyakit TBC) 

5. Hypertensive diseases with complication 

(Hipertensi dengan komplikasi) 

6. Chronic lower respiratory diseases (Penyakit Paru 

Obstruktif Kronis / PPOK) 

7. Disease of liver (Penyakit hati) 

8. Transport accidents (Kecelakaan lalu lintas) 

9. Pneumonia (Radang paru-paru) 

10. Diarrhoea and gastroentritis of presumed 

infectious origin (Diare atau gastro-enteritis yang 

berasal dari infeksi) 

Sumber: (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015) 

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa belum adanya fasilitas pusat 

rehabilitasi pasca-stroke di Semarang yang menangani pasien pasca-stroke dan 

fasilitas yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyakit stroke itu. 

Hingga saat ini, di Semarang juga belum ada pusat rehabilitasi pasca-stroke 

yang terpusat secara langsung. Hal ini terbukti dengan perawatan pasien pasca-

stroke hanya masih dilakukan di bangsal-bangsal rumah sakit saja baik di unit 

stroke maupun unit rehabilitasi medis. 
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Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kota Semarang 

No Prasana / Sarana Kesehatan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rumah Sakit Umum 

a. Rumah Sakit Swasta 

b. Rumah Sakit Umum Daerah 

c. Rumah Sakit Umum Pusat 

d. Rumah Sakit TNI/ POLRI 

e. Rumah Sakit Khusus, terdiri dari: 

- RS Jiwa 

- RS Bedah Plastik 

- RS Rehabilitasi Medik 

- Rumah Sakit Ibu dan Anak 

(RSIA) 

- Rumah Sakit Bersalin (RSB) 
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3 

2 

 

12 

2 

2 

2 

 

1 

0 

1 

4 

2 

2. Rumah Bersalin (RB) / BKIA 1 1 1 6 6 

3. Puskesmas, terdiri dari: 

a. Puskesmas Perawatan 

b. Puskesmas Non Perawatan 

 

13 

24 

 

12 

25 

 

12 

25 

 

11 

26 

 

11 

26 

4. Puskesmas Pembantu 35 35 35 35 35 

5. Puskesmas Keliling 37 37 37 37 37 

6. Posyandu yang ada 1.53

3 

1.55

6 

1.55

9 

1.56

1 

1.57

5 

7. Posyandu Aktif 1.05

5 

1.15

0 

1.20

2 

1.21

4 

1.21

9 

8. Apotik 381 403 406 401 401 

9. Laboratorium Kesehatan Swasta 30 30 32 30 28 

10. Klinik Spesialis/ Klinik Utama 14 31 36 37 36 

11. Optik 95    - 

12. Klinik 24 Jam 13 9 7 7 - 

13. Toko Obat 20 12 23 20 23 

14. BP Umum 139 72 80 83 92 

15. BP Gigi 24 25 25 8 - 

16. PBDS 23 4    

17. Dokter Umum Praktek Perseorangan 1.32

7 

1.51

2 

1.64

0 

1.79

8 

1.94

0 

18. Dokter Spesialis Praktek 681 691 730 745  

19. Dokter Gigi Praktek 328 358 393 415 438 
Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2015) 

Keberadaan Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke ini diharapkan menjadi 

tempat yang dapat berfungsi sebagai pencegahan, pemulihan dan edukasi di 

Kota Semarang. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan 

sembuh bagi pasien karena pusat ini nantinya akan dilengkapi dengan tenaga 

tenaga profesional yang bekerja dibidangnya.  
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1.4 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan yang dijabarkan dalam laporan Dasar – Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  (DP3A) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang pusat rehabilitasi pasca-stroke dan edukasi bagi 

masyarakat dengan pendekatan healing environment? 

2. Bagaimana lokasi yang tepat sesuai dengan tata guna lahan untuk 

merancang pusat rehabilitasi pasca-stroke? 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dalam penulisan laporan Dasar – Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur  (DP3A) adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun konsep pusat rehabilitasi yang dapat merehabilitasi penderita 

pasca-stroke sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat 

mengenai bahaya stroke. 

2. Menyusun konsep pusat rehabilitasi yang dapat mengakomodasi 

kenyamanan ruang gerak pasien penderita pasca-stroke. 

 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran dalam penulisan laporan Dasar – Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur  (DP3A) adalah sebagai berikut: 

1. Merancang pusat rehabilitasi yang dapat merehabilitasi penderita pasca-

sroke sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai 

stroke.  

2. Merancang pusat rehabilitasi yang dapat mengakomodasi kenyaman ruang 

gerak pasien penderita pasca-stroke.  
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1.6 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke fokus pada pendekatan ruang 

dan tampilan bangunan yang mendukung ruang gerak pasien pasca-stroke. 

 

1.7 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan laporan Dasar – 

Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  (DP3A) ini antara 

lain adalah: 

1. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data / informasi terkait dengan permasalahan / issue yang ada. 

Data dapat diperoleh melalui studi literatur, angket, observasi langsung ke 

lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber, mengumpulkan data resmi 

yang dikeluarkan oleh instansi terkait, maupun melalui browsing dari internet 

yang berhubungan dengan isu yang diangkat. 

2.  Metode Studi Banding 

Metode Studi banding adalah metode yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data (komponen atau fasilitas) yang telah diperoleh. Data 

yang sudah dibandingkan tadi, kemudian diseleksi dan hasilnya akan 

digunakan pada proses perancangan bagi obyek perencanaan yang terkait. 

3. Metode Analisis Konsep 

Metode Analisis Konsep adalah metode yang mendeskripsikan 

permasalahan serta potensi yang ada berdasarkan data yang telah didapat, 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dan dapat 

mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat mendapatkan kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut nantinya akan digunakan untuk proses perancangan 

obyek perencanaan terkait. 
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1.8 Output / Keluaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas tiga produk, yaitu konsep 

perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang 

tersusun dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur, gambar desain 

arsitektural sekaligus gambar DED, dan miniatur maket sebagai bentuk 

visualisasi dari bangunan yang dirancang. Ketiga produk tersebut diharapkan 

dapat sinkron antara satu dan yang lainnya. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan Dasar – Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  (DP3A) ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum dari observasi awal dan fenomena 

mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi tentang latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, output/ keluaran, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang tema/ topik sesuai dengan literatur yang sesuai dengan tema 

judul. Materi dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap topik yang 

digunakan, studi banding dengan objek lain dan elemen perancangan terkait 

dengan topik yang diangkat. 

BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Membahas tentang gambaran umum lokasi perencanaan. Materi dalam bab ini 

berisi tentang lokasi dan data fisik, data statistik Kota Semarang, dan gagasan 

perancangan. 

BAB 4 ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN  

Membahas tentang pendekatan konsep perencanaan dan konsep perancangan 

yang digunakan. Materi dalam bab ini berisi tentang analisis makro dan analisis 

mikro. 




