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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

Pengertian judul “Rumah sakit pendidikan UMS (dengan Pendekatan Arsitektur 

Islam)”. 

Rumah Sakit : Gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan 

kesehatan yang meliputi berbagai masalah 

kesehatan.(Kbbi.web.id) 

Pendidikan  : Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dl usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. 

(kamusbahasaindonesia.org) 

Ums  : Merupakan pergurun tinggi swasta yang berlokasi di 

Surakarta terdiri dari sejumlah fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan professional. 

Arsitektur islam  : Sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek 

fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran 

islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi.  

Kesimpulan dari judul “Rumah sakit pendidikan UMS (dengan Pendekatan 

Arsitektur Islam)” adalah sebuah bangunan untuk kegiatan perawatan kesehatan 

yang didukung oleh peserta didik mahasiswa UMS dalam rangka menghasilkan 

tenaga kesehatan yang professional dengan pendekatan konsep arsitektur islam 

sebagai karakter desain arsitektur UMS. 

1.2 Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan satu dari satu 

dari 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan satu diantara 1.890 

perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Dalam bidang usaha pendidikan ini 

UMS bertekad mewujudkan pendidikan yang berlandaskan “Wacana Keilmuan 

dan Keislaman”, yakni mampu mengahasilkan kwalitas pendidikan yang 
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menguasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilandasi nalai-nilai 

keislaman. Nilai-nilai keislaman senantiasa ditanamkan pada peseta didik 

mahasiswa UMS dalam rangka menyongsong era globalisasi yang maju. Oleh 

karena itu, perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting dalam 

pembentukan sumberdaya bangsa yang menguasai pengetahuan dan keterampilan. 

UMS tentunya tidakk bisa lepas dari tuntutan tersebut dan perlu menata diri untuk 

meningkatkan mutu dalam rangka menghadapi daya saing pada masa mendatang. 

Perkembangan saat ini UMS sudah memiliki 12 fakultas dengan 34 

program studi.  Salah satu yang menjadi program unggulan UMS saat ini yaitu 

dibidang kesehatan. Dimana UMS memiliki fakultas kedokteran, fakultas 

kedokteran gigi, dan fakultas kesehatan. Dalam upaya menghasilkan peserta didik 

yang professional tentunya kegiatan belajar mengajar tidak hanya dengan 

pembelajaran teori, tentunya kegiatan praktik juga perlu dilakukan. Karena dalam 

upaya memberikan pengalaman pada mahasiswa tentunya dibutuhkan proses 

praktik dimana mahasiswa melakukan kegiatan praktik secara langsung di suatu 

rumah sakit ataupun klinik. Kegitan praktik tersebut bertujuan untuk memberikan 

kesempatan pada mahasiswa dalam mempraktikan ilmu teori yang sudah didapat 

di Universitas. 

Tabel 1.2. 1 

No. Bagian Siklus  Daya Tampung 

1. Ilmu bedah  10 minggu  

2. Ilmu kebidanan dan penyakit kandungan 10 minggu  

3. Ilmu kesehatan anak 10 minggu  

4. Ilmu penyakit dalam 10 minggu  

5. Ilmu penyakit syaraf 5 minggu  

6. Ilmu penyakit mata 5 minggu  

7. Ilmu penyakit THT 5 minggu  

8. Ilmu kesehatan kulit dan kelamin 5 minggu  

9. Ilmu kedokteran jiwa 5 minggu  

10. Radiologi 3 minggu  

11. Ilmu penyakit paru 4 minggu  

12. Anestisiologi dan reanimasi 3 minggu  

13. Ilmu kedokteran forensic dan 

medikolegal 

3 minggu  

14. Ilmu kesehatan masyarakat dan 

kedokteran keluarga 

6 minggu  

15. Ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi 2 minggu  
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Undang‐Undang Praktik Kedokteran pasal 44 ayat (1) menyebutkan : 

Dokter  dan  dokter  gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokteran  wajib 

mengikuti  standar  pelayanan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi.  Yang 

dimaksud  dengan  "Standar  Pelayanan"  adalah  pedoman yang harus diikuti oleh 

dokter atau dokter gigi yang akan menyelenggarakan kegiatan praktik di Rumah 

Sakit. Ayat  (2)  berbunyi  :  Standar  Pelayanan  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1) dibedakan  menurut  jenis  dan  strata  sarana  pelayanan  kesehatan.  

Yang dimaksud  dengan  "Strata  Pelayanan  Kesehatan"  adalah  tingkat  

pelayanan yang  standar  tenaga  dan  peralatannya  sesuai  dengan  kemampuan  

yang diberikan.   

Rumah  Sakit    yang  terdapat  di  Surakarta  dengan  Fakultas Kedokteran  

merupakan  dua  organisasi  terpisah  yang  mempunyai  struktur organisasi  dan  

landasan  hukum  sendiri‐sendiri.  Untuk  pengembangan  skill tenaga  dokter  

dapat  diperoleh  di  Rumah  Sakit  Pendidikan  yang  mana  tidak diajarkan  di  

ruang  kuliah.  Selain  itu,  untuk  mempermudah  penyediaan fasilitas  pendidikan  

bagi  tenaga  profesi  kesehatan  dan  wahana  penelitian bidang kedokteran di 

Surakarta, diperlukan suatu tempat untuk menampung kegiatan ‐ kegiatan tersebut 

Menurut peraturan pemerintah Indonesia yang dimaksut dengan rumah 

sakit pemdidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat 

pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang 

Pendidikan Kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan 

pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah Sakit pendidikan 

merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian 

secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan 

kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dalam 

melaksanakan fungsi ini, sebuah Rumah Sakit Pendidikan harus mampu 

menjalankan peran menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

pendidikan yang inovatif, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam menjalankan fungsi tersebut, rumah sakit pendidikan bertugas untuk 

melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pelayanan, 
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membentuk karakter profesional bagi tenaga kesehatan, mengembangkan 

kompetensi interprofesional, dan melaksanakan riset yang bersifat translasional. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah belum optimalnya mutu 

pelayanan kesehatan. Hal itu antaranya disebabkan oleh fasilitas dan layanan 

kesehatan yang kurang meawadahi untuk masyarakat maupun kegiatan praktik 

para para calon dokter. Walaupun rumah sakit hampir terdapat disetiap 

kabupaten/kota, namun sistem rujukan untuk kegiatan praktik juga belum berjalan 

dengan optimal. 

Depkes sudah menentukan kriteria atau syarat rumah sakit pendidikan 

utama yaitu : 

 RS pendidikan utama telah terakreditasi pada 12 pelayanan plus  

 RS  pendidikan  jejaring/  afiliasi  yakni  terakreditasi  minimal  5  

standar pelayanan   

Melihat persyaratan tersebut nampaknya cukup berat untuk beberapa 

rumah sakit, sehingga beberapa rumah sakit yang seharusnya belum siap untuk 

menjadi rumah sakit pendidikan dipaksa mampu untuk memberikan pelayanan 

pendidikan. Menurut  Depkes,  tidak kurang  100  rumah  sakit  di  seluruh  

Indonesia  dijadikan  tempat  belajar. Namun yang sudah terakreditasi dan 

memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit pendidikan hanya 31 rumah sakit. 

Dan rumah sakit pendidikan ”ilegal”, jumlahnya mencapai hampir 70 rumah sakit. 

Sampai    saat    ini  di  wilayah  Surakarta  terdapat  14  buah  rumah  sakit  

type  C  dan  1  buah  rumah  sakit  dengan  tipe  B,  baik  itu  rumah  sakit 

pemerintah  maupun  rumah  sakit  swasta.  Pemenuhan  sarana  kesehatan  di 

Solo  tidak  hanya  untuk  melayani  penduduk  kota  Solo  saja  tetapi  juga  untuk 

melayani  penduduk  disekitar  kota  Solo.  Sedangkan  Rumah  Sakit  yang 

digunakan untuk para coass UMS adalah RS.. Tetapi UMS sendiri harus memiliki 

Rumah Sakit Pendidikan karena, 

a. Untuk memberikan kemudahan bagi calon dokter maupun tenaga 

kesehatan lainnya kaitannya dalam menjalakan kegiatan pendidikan 

dan kegiatan praktik. 
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b. Memiliki kebijakan sendiri dalam manajemen rumah sakit kaitannya 

untuk meningkatlan standard an mutu kwalitas para calon dokter 

maupun tenaga kesehatan. 

c. Kebutuhan UMS untuk memiliki sebuah rumah sakit. 

Sehingga  Pendirian  Rumah  Sakit  Pendidikan  UMS ini dimaksudkan  

untuk  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dan  peserta  didik bidang  

kesehatan  di  Surakarta  dan  sekitarnya  dalam  mendapatkan  pelayanan 

kesehatan  yang  berkualitas  dan  memberikan  pembelajaran  kepada  masyarakat  

luas tentang arti pentingnya  kesehatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana desain bangunan Rumah Sakit Ums untuk keperluan 

pendidikan khusunya bagi mahasiswa UMS tanpa mengabaikan kebutuhan 

pasien. 

b. Bagaimanan disain arsitektur Islam pada Rumah Sakit Ums 

1.3.1 Tujuan 

Menghasilkan satu usulan desain untuk UMS dalam 

merencanakan sebuah rumah sakit UMS dengan mempertimbangkan 

kebutuhan akan standar fasilitas, pelayan dan pendidikan yang bermutu, 

dengan pendekatan gaya arsitektur islam di UMS. 

1.3.2 Sasaran  

a. Tata site meliputi pemilihan dan pengolahan lokasi site dengan 

asset investasi lahan di UMS. 

b. Sistem kegiatan Program ruang dalam rumah sakit UMS 

meliputi:  

 Jenis kegiatan. 

 Penzoningan Aktivitas.  

 Peruangan. 

 Besaran ruang. 

 Kebutuhan ruang (macam dan jenis ruang). 
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 Persyaratan ruang. 

 Pola hubungan dan organisasi ruang.  

 Sirkulasi dan Aksesbilitas Ruang.  

c. Tampilan bangunan estetika yang sesuai dengan gaya arsitektur 

islam yang ada di UMS. 

d. Sistem  struktur  dan  utilitas  bangunan,  kenyamanan,  dan  

keamanan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. 

1.4 Lingkup Pembahasan 

Lingkup Pembahasan meliputi: 

a. Pembahasan mengenai bagaimana arsitektur rumah sakit. 

b. Pembahasan mengenai bagaimana konsep rumah sakit pendidikan. 

c. Pembahsan mengenai bagaimana arsitektur islam baik dari fisik maupun 

non fisik. 

d. Pembahasan mengenai bagaimana desain arsitektur islam di UMS 

Berikut merupakan metode pembahasan yang akan digunakan: 

a. Metode pengumpulan data melalui literature-litelature terdahulu. 

b. Pengolahan data atau analisis yang diperoleh dari litelatur maupun 

observasi. 

c. Identifikasi permasalahan, membuat pendekatan desain, dan solusi desain. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan 

 Merupakan gambaran umum mengenai fenomena topic yang 

diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode 

pembahasan dan sistematika dalam penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

 Membahas tema sesuai literatur, berisi ulasan teori-teori terdahulu 

sesuai dengan topik yang diangkat. Merupakan rangkaian hasil yang 

mempunyai beberapa alur pikir yang mendukung tema. 

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Perencanaan 
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Segala aspek terkait yang dapat mendukung dan menjadi dasar 

perencanaan dan perancangan rumah pendidikan sakit ums. 

Bab IV. Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

Terdiri dari analisa konsep makro (lingkungan yang lebih luas: 

kota, kawasan) maupun mikro (analisa dan konsep site, ruang, massa, 

eksterior maupun interior, struktur dan utilitas) 

Daftar Pustaka 

Berisikan informasi sumber pustaka yang telah dirujuk. 
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