BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
Bab hasil dan analisis menguraikan hasil analisis dengan kedudukan praktikka saat
berlangsungnya praktik kerja profesi arsitektur secara daring(dalam jaringan) atau
online. Hasil yang didapatkan berupa standar bangunan publik seperti sekolah, kantor,
pasar tradisional dan rumah sakit. Kemudian dianalisis dalam bentuk analisis dan
selanjutnya dibuat desain denah 2D untuk bangunan rumah sakit.

4.1. REVIEW PASAR TRADISIONAL
Pasar tradisional merupakan salah satu bangunan publik yang masih
sering didatangi masyarakat meskipun pada masa pandemik covid-19 sekalipun.
Hal tersebut terjadi karena pasar tradisional menjual bahan makanan dengan biaya
terjangkau bagi masyarakat. Namun hal ini menjadi sebuah konteks khusus
mengingat saat ini kita semua wajib melaksanakan protokol kesehatan demi
terhindar dari virus covid-19. Apa saja hal-hal yang mungkin berubah berkaitan
dengan bidang arsitektur?

4.1.1. Kebutuhan space
Sejak wabah covid-19 muncul, setiap orang dihimbau untuk saling
menjaga jarak minimal 1 meter. Hal tersebut otomatis membuat kebutuhan space
menjadi bertambah. Salah satu cara yang dapat dijadikan solusi yaitu memperluas
area pasar ke suatu tempat di sekitar pasar untuk mengurangi kepadatan dan
memaksimalkan himbauan jaga jarak.

Gambar 4.1.1.1Bentuk Pengaturan Akses Jalan Pasar Tradisional
Sumber : https://nikifour.co.id/15-bentuk-pengaturan-akses-jalan-selama-

30

Baru-baru ini sebuah Asosiasi Nasional Transportasi Kota di
Bloomberg Associates, membuat solusi praktis dalam bentuk diagram 3D yang
dapat diaplikasikan selama wabah covid-19 yaitu membuat jalan di sekitar pasar
tradisional guna memfasilitasi kegiatan berbelanja di Pasar Tradisional agar lebih
aman dan efisien. Solusi tersebut perlu digaris bawahi, apabila jalan akan
dialihkan untuk fungsi lain maka sebaiknya jalan tersebut di tutup dan
dikosongkan. Selain itu perlu adanya keamanan dari pemerintah setempat karena
dikhawatirkan rawan terjadi kecelakaan mengingat tempat yang akan dijadikan
pasar termasuk daerah yang terbuka. Untuk kios-kios pedagang yang akan
menjajakan dagangannya sebaiknya ditata dengan rapih sehingga dapat
mempermudah rute sirkulasi bagi masyarakat untuk berbelanja agar tidak
menimbulkan kemacetan tersendiri dan kerumunan di satu titik.
Pasar Kliwon merupakan salah satu pasar tradisional yang
menjadikan “perluas area pasar ke suatu tempat” sebagai kebudayaan lama,
bahkan sebelum wabah covid-19 terjadi. Pasar yang letaknya berada di Jalan
Kapten Patimura, kota Purwokerto-Jawa Tengah ini menggunakan lahan parkir
depan pasar untuk dijadikan sebagai daerah jual-beli sementara pada saat dini hari
menjelang pagi hari tepatnya pukul 03.00-06.30 WIB. Untuk lahan parkir yang
dialihfungsikan, akan dialokasikan ke lahan parkir depan toko klontong yang
masih tutup di sekitar Pasar Kliwon sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Para
pedagang disana sudah menata lapaknya sedemikian rupa dengan formasi linier
dan terdapat jarak 2 meter untuk dijadikan rute sirkulasi bagi pembeli sehingga
memudahkan mereka berbelanja.

Gambar 4.1.1.2 Kegiatan Jual-Beli di Pasar Kliwon
Sumber : dokumen pribadi (gambar diambil dari atas ruang kantor pasar)
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Alternatif lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai solusi kedua
yaitu mendirikan bangunan untuk dijadikan pasar. Dilansir dari web arsitektur
dunia yaitu archidaily.com, salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota
Puyang-Cina memiliki pasar dengan kondisi berantakan dan macet sehingga
pasar tersebut perlu diubah atau re-kontruksi.

Gambar 4.1.1.3 Kegiatan Jual-Beli di Pasar Cina

Namun kita semua tahu bahwa proses re-kontruksi membutuhkan
waktu yang tidak sebentar, di satu sisi lain kegiatan jual-beli termasuk kebutuhan
dasar yang sangat diperlukan. Oleh karena itu membangun pasar sementara
penting dilakukan untuk menggantikan pasar yang lama dalam jangka waktu
tertentu. Situasi seperti ini mungkin tidak jauh berbeda dengan situasi sekarang
di wabah covid-19 yang dimana membutuhkan space tambahan untuk pasar
tradisional. Ditangani oleh LUO studio dan Puyang JINGYI Architectural
Decoration Design, pasar sementara tersebut dibangun pada sebidang tanah
kosong dan dekat dengan pasar asli. Untuk kontruksi sendiri yang digunakan
yaitu menggunakan material yang dapat dibongkar, didaur ulang dan dapat
digunakan kembali. Material tersebut dibangun menyerupai gudang sayuran
industri dengan set komponen standar yang dimana semua komponennya ringan,
modular, prefabrikasi dan yang terpenting harga terjangkau dan dapat
menghasilkan ruang yang relatif luas. Agar tampilan visual dapat menarik, maka
diberikan extension sehingga dapat meningkatkan minat berbelanja bagi
pengunjung.
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Gambar 4.1.1.4 Struktur Ruko di Pasar Cina

Didalam pasar akan terdiri dari toko-toko tertutup dan rak-rak terbuka.
Setiap toko yang ada mempunyai panjang dan lebar yang sama yaitu 4 meter
dengan batang struktural dinding eksternal. Selain itu toko dilengkapi dengan pintu
bergulir dan diatas pintu terdapat poros menonjol yang ditutupi oleh baja dan kisikisi kayu untuk digunakan sebagai nama toko ukuran seragam yang dipasang pada
ketinggian tertentu.
Sementara rak-rak terbuka mempunyai panjang 2 meter dan umumnya
1 lapak pedagang akan menggunakan 2 rak. Untuk menamai setiap lapak yang ada,
arsitek mendesain papan nama yang terbuat dari baja dan kayu dengan struktur
piramida persegi panjang terbalik sehingga menyerupai sebuah payung. Struktur
tersebut ternyata berfungsi sebagai instalasi perlengkapan pencahayaan.

Gambar 4.1.1.5. Ruko di Pasar Cina

33

4.1.2. Jalur Sirkulasi
Permasalahan yang sering dijumpai pada bangunan publik khususnya
pasar tradisional yaitu jalur sirkulasi yang belum tertata rapi bagi masyarakat
yang akan membeli kebutuhan bahan makanan, sehingga membuat titik
kemacetan tersendiri. Padahal di masa pandemi covid-19 setiap orang
hendaknya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Salah satu cara yang
dapat dijadikan solusi yaitu mengurangi kuantitas jumlah masyarakat yang
berkunjung ke Pasar Tradisional, sehingga masyarakat lebih leluasa untuk
menjaga jarak.

Gambar 4.1.2.1 Protokol Kesehatan di Pasar Singapura

Negara Singapura sendiri sudah memberlakukan sebuah aturan baru
yang ditetapkan sejak Covid 19 memasuki negara tersebut tepatnya pada 22
April 2020 lalu. Peraturan tersebut yaitu “aturan ganjil-genap” berdasarkan
nomer Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memasuki 4 pasar tradisional basah
yaitu Pasar Geylang Serai, Pasar Chong Pang, Blok 20/21 Marsiling Lane dan
Blok 505 Jurong West Street 52.
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Penduduk yang mempunyai angka ganjil pada nomer terakhir KTP
nya hanya boleh mengunjungi pasar pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya
pada penduduk bernomer genap hanya diperbolehkan mengunjugi pasar pada
tanggal genap. Aturan tersebut diperketat dengan adanya para aparat pemerintah
yang berjaga di pintu-pintu pasar untuk mengecek KTP setiap pengunjung.
Dalam dua hari setelah aturan diberlakukan, masih dijumpai penduduk yang
berkunjung pada tanggal yang salah sehingga Badan Lingkungan Nasional
(NEA) Singapura masih mengizinkan mereka untuk memasuki pasar namun
tetap memperingatkan peraturan baru tersebut. Sejak aturan diberlakukan,
jumlah pengunjung terus menipis dan pasar terlihat lebih longgar dari hari-hari
sebelumnya.

Gambar 4.1.2.2 Aktivitas di Pasar Singapura
Sumber : https://www.todayonline.com/singapore/covid-19-entry-4-popular-markets-ic-odd-and-even-numbersystem-be-strictly-enforced-friday

Langkah serupa juga diberlakukan di Bogota, ibukota Kolombia. Yang
membedakan pengunjung pasar bukan berdasarkan “aturan ganjil-genap”, tetapi
berdasarkan “gender”. Pada tanggal genap hanya wanita yang diperbolehkan untuk
memasuki pasar, sementara untuk laki-laki diperbolehkan memasuki pasar pada
tanggal ganjil.
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4.1.3. Pencahayaan
Pada masa pandemi covid-19 ini, memiliki imunitas tubuh yang kuat
adalah hal yang sangat penting. Agar imunitas di dalam tubuh baik, kita harus
menjalankan pola hidup sehat dan kebutuhan vitamin terpenuhi. Beberapa
penelitian mengatakan bahwa vitamin D dapat mencegah infeksi virus Corona.
Salah satu cara agar seseorang mendapatkan vitamin D, yaitu tubuh mereka
harus terkena sinar matahari.
Biasanya orang-orang pergi berbelanja ke pasar tradisional pada
waktu pagi hari, dimana matahari memancarkan sinarnya yang baik bagi tubuh
kita. Namun tidak sedikit pasar tradisional yang belum mempunyai ventilasi
merata sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam bangunan pasar.
Akibat dari pencahayaan yang minim, membuat kondisi di dalam pasar gelap
dan tidak jarang mengganggu aktivitas baik pedagang maupun pembeli.
Salah satu cara untuk dijadikan solusikan yaitu bangunan pasar
didesain dengan dinding yang terbuat dari material kaca untuk membantu dan
memaksimalkan cahaya matahari sebagai pencahayaan alami. Salah satu
material kaca yang dapat digunakan yaitu kaca stopsol yang dapat memberikan
perlindungan dari panas matahari, karena material tersebut dapat merefleksikan
kembali panas yang datang dari matahari sehingga masyarakat tidak terganggu
dengan adanya panas matahari dan barang dagangan seperti sayur/buah tidak
akan rusak.
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Gambar 4.1.3. Pergudangan di Sidoarjo
Sumber : http://pergudanganbaru-sidoarjo.blogspot.com

Salah satu bangunan yang sudah mengaplikasikan penggunaan
material kaca stopsol adalah Pergudangan Indoserena yang berada di Waru,
Sidoarjo, Jawa Timur. Jika dilihat dari luar, bagian dalam bangunan tidak akan
terlihat pada jarak tertentu sedangkan dari dalam bangunan bangunan tetap dapat
menikmati pemandangan diluar dengan leluasa. Hal tersebut karena kaca stopsol
mempunyai kemampuan memantulkan cahaya matahari yang didapat dari
pelapis transparan tipis dari oksidasi logam melalui proses pyrolysis, sehingga
membuat kaca tersebut seperti cermin

Pada siang hari, bangunan tidak memerlukan pencahayaan buatan
didalam ruangan sebab kaca stopsol mempunyai lapisan reflective sehingga
mampu menyerap panas sekaligus memantulkan panas. Sifat demikian itulah
yang membuat bangunan dapat lebih hemat dalam menggunakan energi untuk
pendinginan ruangan sekaligus memberikan kesan sejuk pada saat memandang
keluar bangunan.
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4.1.4. Utilitas Air (tempat cuci tangan)
Salah satu protokol kesehatan pada masa covid-19 yaitu mencuci
tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan dilakukan setelah memegang
bahan makanan seperti sayur, buah dan ikan serta setelah memegang uang untuk
transaksi pembayaran dengan pedagang pasar tradisional.
Setiap pasar tradisional diwajibkan mempunyai tempat cuci tangan
atau wastafel dengan jumlah yang sesuai dengan persyaratan SNI, apalagi di
masa covid-19 ini cuci tangan merupakan kegiatan yang menjadi rutinitas untuk
dilakukan agar terhindar dari virus.
Tabel 4.1.4. Syarat Wastafel Pasar Tradisional

Persyaratan
Tipe I
Min.berada
pada
4

Tipe II
Min.berada

Tipe III
Min.berada
pada
2

Tipe IV

Tingkat
Kesesuaian

Min.berada

pada 1 lokasi
Penunjang
lokasi yang
yang berbeda
berbeda
Sumber : Badan Standarisasi Nasional. 2015. Standar Nasional Indonesia (SNI).

lokasi yang
berbeda

pada 3 lokasi
yang berbeda

Agar pengunjung dan pedagang pasar tradisional dapat mencuci
tangan dengan benar, sebaiknya didekat wastafel diletakkan poster tentang
bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Agar air bekas cuci tangan tidak
mencemari lingkungan, sebaiknya wastafel dilengkapi dengan saluran selang
yang disalurkan sampai ke pembuangan bak air kotor

Gambar 4.4.4. Kriteria Wastafel yang Baik
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4.1.5. Non Arsitektur
Selain dalam bidang Arsitektur, pencegahan terhadap virus Corona juga
dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Menggunakan masker
Hal pertama dan wajib yang harus dilakukan sebelum pergi berbelanja ke Pasar
tradisonal yaitu menggunakan masker. Masker kain merupakan pilihan yang tepat
untuk berbelanja ke luar, sebab dapat melindungi pernapasan kita agar tidak terkena
droplet virus covid-19.
2. Jaga jarak
Pasar memang selalu ramai, namun, sangat disarankan agar sebisa mungkin
menjaga jarak fisik selama berada di pasar dan menghindari lokasi yang berdesakdesakan.
3. Sering mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer
Hand-sanitizer merupakan hal yang sangat penting untuk dibawa ketika bepergian,
karena mungkin saja kita sulit menemukan tempat cuci tangan dengan jarak kita
yang terlalu jauh. Sebaiknya pilihlah hand-sanitizer yang mengandung alkohol
dengan kadar minimal 60%. Anda tidak disarankan untuk menggunakan sarung
tangan selama berbelanja.
4. Tidak terlalu sering berbelanja
Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, kita sebaiknya tidak keluar
rumah apabila bukan keadaan mendesak. Seperti halnya berbelanja, disarankan
untuk sekali dalam satu minggu. Cara yang dapat dilakukan yaitu hendaknya
membuat daftar belanja terlebih dahulu sebelum bepergian, agar tidak ada bahan
makanan yang terlewatkan untuk dibeli dan dapat memastikan bahan makanan akan
cukup untuk seminggu kedepan.
5. Segera mandi usai belanja
Agar tubuh terbebas dari virus covid-19, mandi merupakan hal yang sangat penting
untuk dilakukan setelah pergi berbelanja meskipun sebelum pergi sudah mandi
terlebih dahulu. Tidak ketinggalan, semua pakaian hendaknya dilepas dan cuci
dengan air panas karena virus dapat mati dalam keadaan suhu panas.
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4.2. DESAIN RUMAH SAKIT TIPE C
4.2.1. Site Bangunan
Dalam perencanaannya, mahasiswa/praktikan diminta oleh Bu Ofita
Purwani,S.T.,M.T untuk mendesain sebuah rumah sakit tipe C. Oleh karena itu
site yang digunakan adalah Rumah Sakit Universitaa Sebelas Maret (UNS) yang
berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 200, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo,
Jawa Tengah. Site tersebut terdiri dari bangunan rumah sakit, lahan parkir dan
masjid yang dimana mempunyai total luasan 18.000 m2. Berikut merupakan
sitep eksisting tersebut.

Gambar 4.2.1. Site Bangunan
Sumber: Google Maps

4.2.2. Mind Mapping
Luas bangunan minumum yang dibutuhkan untuk Bangunan Rumah
Sakit Tipe C yaitu 8000m2 dimana terdiri dari 100 tempat tidur untuk pasien.

Sumber : Sketsa Denah Toilet (oleh Bapak Adi selaku

Gambar 4.2.2.1 Luas Rumah Sakit
Sumber : Sketsa Bapak Adi
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Rumah Sakit Tipe C ini terdiri dari lantai:
•

Semi Basement: Untuk ruang-ruang utilitas rumah sakit, Kantor pengurus
rumah sakit,

Gambar 4.2.2.2. Lantai Semi Basement Rumah Sakit C
Sumber : Sketsa Bapak Adi

a. Lantai dasar: Untuk Hall, Laboratorium, IGD, Beberapa poliklinik umum
dan spesialis, Farmasi, Administrasi dan radiologi serta taman. Yang
berbeda dari rumah sakit tipe C lainnya yaitu adanya tambahan ruang
untuk Covid-19 yang terdiri dari Ruang pemeriksaan, Infectious
Diseases, dan isolasi yang letaknya berada di ujung bangunan dan
mempunyai sirkulasi sendiri agar pasien covid tidak menularkan virus.

Gambar 4.2.2.3. Lantai Dasar Rumah Sakit Tipe C
Sumber : Sketsa Bapak Adi
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b. Lantai 1: Untuk kamar-kamar pasien biasa rumah sakit dan terdapat void
ditengahnya. Agar pada lantai tersebut terjadi penghawaan silang secara
alami dan tentunya agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam kamarkamar pasien. Hal ini penting untuk proses penyembuhan pasien.

Gambar 4.2.2.4. Lantai 1 Rumah Sakit Tipe C
Sumber : Sketsa Bapak Adi

c. Lantai 2 : Untuk kebutuhan aktivitas yang steril seperti proses dan
penyimpanan alat-alat rumah sakit (jarum suntik, obat-obatan, gas
medis, dll). Selain itu terdapat ruang operasi bedah maupun non bedah
serta ruang pemulihan pasca melahirkan.

Gambar 4.2.2.5. Lantai 2 Rumah Sakit Tipe C
Sumber : Sketsa Bapak Adi
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•

Toilet pada rumah sakit hendaknya menjadi toilet yang bersih dan
hiegenis agar tidak menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu pada bagian
depan toilet ditempatkan wastafel sebagai tempat cuci tangan ketika
selesai menggunakan wc.

Gambar 4.2.2.6. Toilet Rumah Sakit Tipe C
Sumber : Sketsa Bapak Adi

4.2.3 Siteplan
Rumah Sakit tipe C ini memiliki orientasi ke arah utara dimana
menyesuaikan dengan jalan masuknya main entrance utama dari Jalan
A.Yani. Terdapar ruang terbuka hijau di bagian selatan dari site yang
berfungsi sebagai tempat aktivitas berolahraga bagi pasien covid agar cepat
pulih dari sakit.

Gambar 4.5.3.. Desain Siteplan Sakit Tipe C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021
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4.2.4. Denah Semi Basement
Pengunjung yang membawa kendaraan baik itu motor maupun mobil
dapat memarkirkannya pada lantai ini. Selain itu truk makanan bagi pasien
dapat di drop in melalui locked barang. Selanjutnya makanan akan diolah
pada lantai semi basement karena terdapat dapur besar yang didalamnya
terdapat ruang penyimpanan makanan, ruang pengolahan makanan dan
ruang penyajian makanan. Untuk ruang-ruang utilitas seperti ground tank
untuk air bersih (plumbing) dan panel-panel listrik juga terdapat pada lantai
tersebut. Kemudian terdapat ruang jenazah, penyimpanan kain maupun
laundry kain.

Gambar 4.2.4. Desain Semi Basement Sakit Tipe C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

4.2.5. Denah Lantai Dasar
Ketika memasuki lantai dasar, ruang pertama yang terlihat adalah
hall. Kemudian pasien yang ingin berobat dapat mendaftar pada ruang
administrasi. Sambil menunggu untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan
maka dapat menunggu di kursi tunggu yang dimana masing-masing kursi
sudah diberi jarak satu dengan yang lain sesuai dengan protokol kesehatan
covid-19. Untuk pasien yang membutuhkan penangan segera dapat langsung
menuju ke UGD dimana mempunyai akses sendiri bagi pasien yang diantar
oleh ambulan. Sedangkan untuk pasien umum dapat menuju ke poliknik
sesuai dengan jenis penyakitnya.
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Pada lantai dasar juga terdapat ruang dokter dan ruang perawat
sehingga akan memudahkan dalam hal pemeriksaan. Di tengah-tengah lantai
dasar terdapat sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara
dan agar pengunjung baik pasien maupun pengantar dapat melihat sesuatu
yang menyegarkan mata. Yang berbeda dari rumah sakit tipe C lainnya yaitu
adanya tambahan ruang untuk Covid-19 yang terdiri dari Ruang pemeriksaan,
Infectious Diseases, dan isolasi yang letaknya berada di ujung bangunan dan
mempunyai sirkulasi sendiri agar pasien covid tidak menularkan virus. Selain
itu apabila terjadi suatu bencana seperti kebakaran atau gempa bumi,
penghuni rumah sakit dapat menyelamatkan diri secara cepat melalui tangga
darurat yang langsung menuju ke luar bangunan.

Gambar 4.2.5. Desain Lantai Dasar Sakit Tipe C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

4.2.6. Denah Lantai 1
Pasien-pasien rumah sakit dapat berisitirahat di ruang rawat inap
yang terdapat pada lantai 1. Masing-masing ruang terdapat 3 tempat tidur
pasien. Jumlah seluruh tempat tidur yang ada pada lantai 1 yaitu 100 buah
yang dimana disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe C. Setiap ruang
rawat inap mempunyai view ke luar bangunan agar mendapat pencahayaan
dan penghawaan alami yang cukup. Tidak ketinggalan ruang dokter dan ruang
perawat juga terdapat pada lantai 1 agar dapat mengawasi kesembuhan
pasien. Keluarga pasien dapat beristirahat di kursi-kursi yang sudah
disediakan dan tentunya berjarak antara kursi 1 dengan yang lain, sesuai
dengan protokol kesehatan covid-19.
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Gambar 4.2.6. Desain Lantai 1 Sakit Tipe C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

4.2.7. Denah Lantai 2
Pasien-pasien ibu hamil yang akan melahirkan ataupun pasien
kecelakaan dapat ditindaklanjuti baik pada ruang bedah maupun non bedah
yang terdapat di lantai 2. Setelah operasi berjalan lancar, maka pasien akan
ditempatkan pada ruang pemulihan yang tersedia. Selain itu kebutuhan pada
lantai tersebut juga berisikan ruang penyimpanan alat-alat rumah sakit (jarum
suntik, obat-obatan, gas medis, dll).

Gambar 4.2.7 Desain Lantai 2 Sakit Tipe C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021
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4.3. PEMBAHASAN/EVALUASI (hasil pelaksanaan)
Selama proses pelaksanaan praktek kerja, praktikan mendapatkan
banyak ilmu dan pengetahuan yang belum didapatkan saat berada dibangku kuliah.
Sebelumnya praktikan pernah mengikuti mata kuliah dimana mempelajari tentang
utilitas Rumah Sakit UNS, akan tetapi praktek kerja kali ini agak berbeda karena
terdapat penambahan fungsi ruang untuk pasien covid yang dimana menyesuaikan
dengan situasi saat ini yaitu adanya pandemi covid-19.

Gambar 4.3.1 Desain Lantai Dasar Sebelum direview
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 4.3.2 Desain Lantai Dasar Setelah direview
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020
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Terdapat dua gambar desain denah lantai dasar Rumah Sakit Tipe C
covid-19 sebelum dan sesudah mendapatkan review dari Bapak Adi Hatmoko
selaku Arsitek professional, yang dimana terdapat perbedaan. Dalam mendesain
setiap bangunan hendaknya perlu memperhatikan penempatan ruang sehingga
tercipta organisasi ruang yang nyaman untuk ditempati bagi pengguna bangunan.
Pada desain denah yang pertama, di tengah bangunan praktikan
menempatkan ruang pemeriksaan dan ruang tunggu. Tujuannya agar dapat
memudahkan pengguna ketika mencari ruang tersebut. Ternyata hal tersebut belum
sesuai dengan hasil review oleh Bapak Adi. Hal ini karena penempatan ruang yang
seperti itu justru akan membuat bangunan kurang maksimal dalam mendapatkan
penghawaan alami sebab merupakan aspek penting di dalam ilmu arsitektur.
Apalagi aspek tersebut saat urgent diperlukan pada saat pandemi covid-19 terjadi
sekarang, dimana wabah tersebut berhubungan dengan pernapasan manusia.
Sehingga praktikan mengganti ruang pemeriksaan dan ruang tunggu menjadi taman
di tengah bangunan, dapat dilihat pada gambar desain denah yang kedua. Tujuan
dari penempatan taman yaitu agar bangunan terjadi pergantian udara secara
maksimal dan pengguna rumah sakit dapat melihat tumbuhan hijau untuk
menyejukkan penglihatan.
Pada desain denah yang pertama, praktikan menempatkan ruang
bedah, ruang non bedah dan alat medis di sebelah utara bangunan. Menurut
reviewer Pak Adi Harmoko, hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan ruang
sebuah bangunan rumah sakit karena ruang-ruang tersebut merupakan tipe ruang
yang perlu mendapatkan suasana steril dan ketenangan yang tinggi. Sementara pada
denah dasar merupakan denah yang pertama kali didatangi oleh pengguna rumah
sakit sehingga memiliki keributan yang tinggi. Praktikan mengganti ruang-ruang
tersebut dengan menempatkan core yang berisikan kamar mandi, lift, tangga darurat
dan ruang utilitas.
Pada desain denah yang pertama, pada bagian depan bangunan
praktikan menempatkan ruang farmasi dan ruang radiologi. Menurut reviewer Pak
Adi Harmoko, hal tersebut kurang sesuai dengan hubungan ruang karena ruangruang tersebut seharusnya ditempatkan dekat dengan ruang UGD yang letaknya
berada di timur bangunan.
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Ketiga ruangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan
sebab dokter dan perawat akan kesulitan dalam beraktivitas. Selain itu pada
bangunan rumah sakit pun tetap diperlukan tampilan estetika seperti pemberian
jendela sehingga pada bagian depan bangunan seharusnya ditempatkan ruangan
semi terbuka. Sehingga praktikan menempatkan ruang playground, ruang
administrasi dan ruang pendaftaran pada bagian depan bangunan.
Selain ruang farmasi dan radiologi, penempatan ruang dokter, ruang
perawat, dan ruang istirahat yang juga berdasarkan tanggapan Pak Adi Hatmoko
selaku reviewer kurang sesuai dengan kaidah rumah sakit. Hal tersebut karena
ruang-ruang tersebut bersifat privat yang dimana tidak semua pengguna rumah sakit
dapat memasukinya. Sehingga praktikan memindahkan ruang-ruang tersebut lebih
menjorok ke bagian dalam bangunan dan menggantinya dengan penempatan ram.

