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BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Bab hasil dan analisis menguraikan hasil pengamatan dan analisis yang
telah dilakukan selama praktik kerja profesi arsitek berlangsung. Hasil yang
didapatkan dari pengamatan ini kemudian dicatat untuk di analisis, dengan cara
menganalisis data antara tinjauan teori dan hasil lapangan mengenai proses desain
4.1 Kedudukan Praktikan
Praktikan bekerja di Proyek Dosen yang berjudul “Penyusunan Ulang
Standar Arsitektur sebagai Penyesuaian dengan Keadaan Pasca Pandemi Covid19”
Nama

: Proyek “Penyusunan Ulang Standar Arsitektur
Sebagai Penyesuaian Dengan Keadaan Pasca
Pandemi Covid-19”

Dosen Pembimbing

: Ir. Ana Hardiana, M.T. dan Ofita Purwani, S.T., M.T.

Alamat

: Penelitian dilakukan secara daring/online
Masa kerja praktik

: 5 bulan. 3 Agustus

2020-31 Desember 2020
Dalam kedudukannya di kerja praktik profesi ini, praktikan dibimbing
langsung oleh Dosen yang bertanggungjawab dalam dalam proyek penelitian.
Praktikan membantu dalam pekerjaan mulai dari mencari data mengenai
Corona, Bangunan Publik baik itu Sekolah maupun Rumah Sakit, setelah itu
praktikkan membuat desain bangunan publik sebagai output dari proyek.
4.2 Proses Praktik Kerja Profesi Arsitek
Selama prosesnya Proyek penelitian ini terbagi menjadi dua tahapan,
yaitu tahap review bangunan publik yang dilakukan oleh masing-masing
mahasiswa yang mengikuti penelitian dan tahap kedua yaitu mendesain
bangunan publik yang sudah disepakati bersama yaitu mendesain Rumah Sakit.
4.2.1 Tahap Review Bangunan Publik
Pada tahap ini setiap Mahasiswa dibebaskan memilih salah satu objek
bangunan publik untuk di review, diantara bangunan tersebut, terdapat
Sekolah, Rumah Sakit, Kantor, dan Pasar.
Pada kesempatan tersebut, praktikkan memilih untuk meriview sekolah,
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sebagaimana hasil yang didapat selama meriview sekolah di Era Pandemi
yaitu:
1. Pengertian Sekolah
Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu : skhole, scola, scolae
atau skhola yang memiliki arti : waktu luang atau waktu senggang,
dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anakanak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan
menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja.
Namun saat ini kata sekolah telah berubah arti menjadi suatu
bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat
menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang
Kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah.
Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda-beda
tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun secara
vertikal untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi
dengan fasilitas lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah
mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.
2. Sekolah di Era New Normal
Setelah sempat melakukan lockdown/PSBB karena adanya Virus
corona kini pemerintah di berbagai belahan dunia mencoba kembali
bangkit dengan melakukan New Normal, New Normal sendiri
merupakan sebuah tatanan baru dimana manusia dipaksa untuk
beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19.
Juru bicara pemerintah Indonesia Achmad Yurianto berkata "Sekarang
satu- satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak
melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar
dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari Covid-19,
sehingga diperlukan tatanan yang baru".
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Adanya tatanan baru ini membawa berbagai macam perubahan
terhadap kehidupan sehari-hari, yang tentunya tidak bisa berjalan
dengan normal seperti sedia kala, namun normal yang dilakukan saat
ini dalam tanda kutip, mengikuti protokol kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.
Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah menghadapi
kondisi new normal di bidang pendidikan, tentu saja di tengah situasi
COVID-19 ini perlu adanya perubahan baik dalam segi pembelajaran
maupun Arsitektur Bangunan itu sendiri. Dengan adanya rencana
pemerintah Indonesia untuk kembali membuka sekolah di Era New
Normal ini tentu banyak hal yang perlu diperhatikan seperti
penyediaan sarana dan prasarana sehingga gagasan ini tidak
membawa dampak yang buruk untuk siswa, guru maupun pihak
lainnya yang terlibat.
3. Hal yang perlu dipersiapkan saat bersekolah di Era New Normal
berdasarkan informasi dari halaman Kompas.com oleh Metty Hartina,
hal- hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan pendidikan tatap
muka di Era New Normal yaitu:
a.

Membersihkan

lingkungan

sekolah

dengan

memberikan

disinfektan
b.

Melengkapi sarana dan prasaran pendukung untuk kegiatan
mencuci tangan di setiap kelas

c.

Mengundang orangtua/wali peserta didik dan komite untuk
mengsosialisasikan gerakan new normal dan meminta dukungan
dari orang tua

d.

Menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan dan meminta tenaga
kerja kesehatan minimal perawat untuk berada di lingkungan
sekolah setiap satu minggu sekali guna melakukan pemeriksaan
peserta didik

e.

Membuat jadwal guru yang akan mengontrol social distancing
peserta didik selama berada di kawasan sekolah

f.

Kepala sekolah beserta wakil kurikulum kesiswaan, menjadi
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jumlah peserta didik dalam satu kelas menjadi dua bagian,
dengan tujuan penerapan social distancing di dalam kelas dapat
dijalankan. Jaga jarak antar peserta didik dapat diterapkan jika
kepadatan peserta didik dikurangi
g.

Menyusun roaster atau pembelajaran pagi siang

h.

Melaksanakan proses pembelajaran menjadi dua shift atau dua
gelombang, pagi dan siang.

4. Protokol pencegahan Covid-19 saat pembelajaran dimulai dalam
rangka mengikuti anjuran pemerintahan, pemerintah kamkot Bekasi
mengeluarkan protokol pencegahan Covid-19 saat pembelajaran
dimulai, yaitu:
a. Saat persiapan pembelajaran
1) Satu meja atau satu bangku hanya boleh diduduki oleh satu
peserta didik
2) Masuk sekolah dibagi dalam dua waktu, yaitu shift pagi dan
shift siang, sedangkan untuk PAUD, satu hari on satu hari off
3) Lama belajar di sekolah dikurangi dari waktu yang
seharusnya, selebihnya waktu digunakan untuk belajar di
rumah
4) Sekolah juga menyediakan handsanitizer dan disinfektan
5) Tempat cuci tangan dan sabun disediakan di depan kelas
6) Sekolah harus menyediakan thermometer untuk mengecek
suhu tubuh peserta didik
7) Setiap peserta didik dianjurkan untuk membawa makanan dan
minuman dari rumah
8) Setiap

warga

sekolah

diwajibkan

mencuci

menggunakan sabun setiap usai berkegiatan

tangan
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Gambar 4.1 Jaga Jarak di dalam Kelas
Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/18/13420351/ini-protokollengkap-belajar-di-sekolah-versi-pemkot- bekasi?page=all

b. Pra Pembelajaran
1) Guru harus hadir 15 menit lebih awal sebelum masuk kedalam
kelas
2) Peserta didik hadir maksimal 5 menit sebelum jam masuk
belajar
3) Semua warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1 meter
4) Guru melakukan pengecekan suhu setiap muridnya yang
hendak masuk kelas
5) Sebelum masuk ruang kelas, guru menyambut kedatangan
peserta didik di pintu gerbang
6) Memberikan hand sanitizer sebelum masuk kelas
7) Salam di lingkungan kelas dilakukan tanpa bersentuhan
8) Duduk antarmurid berjarak 1 meter
c. Proses Pembelajaran
1) Guru harus membawa peserta didik dalam kegiatan atau
permainan yang menyenangkan (memperhatikan physical
distancing) untuk mengembalikkan suasana dan motivasi
peserta didik
2) Pembelajaran di era new normal ini nantinya harus diselingi ice
breaking agar tidak jenuh
3) Buka atau menutup pintu harus dilakukan guru
4) Selama proses pembelajaran guru harus memperhatikan
aktivitas peserta didik aman, terkendali, jaga jarak
5) Istirahat akan dilakukan di dalam kelas

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

6) Sekolah melakukan penyemprotan disinfektan setelah KBM
selesai
7) Guru mengikuti peserta didik ke luar hingga dijemput orang
tuanya dan memastikan kepada orang tua jika peserta didik
tersebut sampai ke rumah.
5. Hal yang perlu diperhatikan saat bersekolah di Era New Normal dalam
sudut pandang Arsitektur
a. Kebutuhan Ruang
Sejak adanya virus corona, kebutuhan akan ruang menjadi
semakin

bertambah,

adanya

protokol

kesehatan

yang

mengharuskan kita untuk jaga jarak, membuat fungsi ruang
menjadi berkurang, karena diperlukannya space yang memenuhi
standar kesehatan antar sesama siswa, hal ini tentu saja bisa diatasi
dengan adanya penambahan luas terhadap ruang ataupun
pembagian shift pembelajaran, sehingga murid bisa dibagi
menjadi dua bagian jadi tidak terjadi kepadatan di ruang kelas,
namun tetap saja perlu adanya perubah layout terhadap ruang
maupun furniture yang digunakan.
b. Jaga jarak
Menyusun tempat duduk di dalam kelas dengan berjarak sesuai
standar kesehatan ataupun adanya pemberian garis untuk
menunjukkan batas/ruang gerak bagi setiap siswa

Gambar 4.2 Jaga Jarak di dalam Kelas
Sumber: https://tekno.tempo.co/read/1349782/jaga-jarak-dua-atau-satu-meter-simak-buktiilmiahnya-berikut-ini
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c. Penambahan partisi pada meja
Adanya permasalahan untuk kembali menjalankan sekolah
dengan tatap muka, berbagai solusipun muncul, salah satunya
yaitu pembahan partisi pada meja, walau satu meja bisa diduduki
oleh lebih dari dua anak, namun tetap ada pembatas agar anak tidak
saling bersentuhan secara fisik.

Gambar 4.3 Penambahan partisi pada meja
Sumber : https://www.brilio.net/wow/10-potret-ruang-kelas-di-era-new-normal-unik-daninspiratif-200826h.html

d. Penanda
Perubahan Layout pada ruang ini perlu didesain dengan signage
atau penanda untuk memberikan ruang personal/penghalang sosial
yang nyaman untuk mencegah kelebihan kapasitas maupun lajur
sirkulasi untuk para peserta didik. Perencanaan memasukkan
batasan-batasan physical distancing yang didesain dengan
mencegah kelompok orang yang berkerumun dan terpisah dengan
jarak aman, pencegahan lainnya bisa dengan menentukan jarak.
Seorang Arsitek bernama Bill Baxley berkata jika sekolah yang
biasanya berupa deretan meja bisa diubah menjadi sebuah
kelompok belajar kecil.
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Gambar 4.4 Penanda batas
Sumber: https://www.brilio.net/wow/10-potret-ruang-kelas-di-eranew-normal-unik-dan-inspiratif-200826h.html

e. Penambahan ruang
Untuk menjalankan protocol kesehatan perlu adanya tempattempat baru, sehingga kebutuhan ruang bertambah, salah satunya
adalah tempat siswa untuk menunggu ketika masuk ke sekolah
untuk pemeriksaan suhu ataupun menunggu jemputan

Gambar 4.5 Tempat penjemputan anak di sekolah untuk sementara waktu
Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/662725/123-sekolah-di-kotacilegon-mulai-uji-coba-belajar-tatap-muka

Melengkapi fasilitas kesehatan dengan menyediakan ruang untuk
UKS, karena peran UKS sendiri sangat penting untuk mencegah
penularan Covid-19 di lingkungan sekolah

Gambar 4.6 Ruang UKS
Sumber : https://buletinsdtunasunggul.wordpress.com/2017/09/27/unitkesehatan-sekolah-uks/
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Menyediakan

ruang

isolasi,

kemungkinan

terburuk,

untuk

setiap

menghindari

sekolah

adanya

diperlukan

untuk

menyediakan ruang isolasi, sehingga jika ada peserta didik dengan
kondisi kesehatan menurun seperti demam atau memunculkan
gejala virus corana, bisa segara ditangani dengan melakukan
isolasi, untuk kemudian dipulangkan.
f.

Aksesibilitas
Perencanaan, aksesibilitas di lingkungan sekolah tentu perlu
dipikirkan dengan matang, agar tidak menimbulkan adanya
gerombolan saat masuk ke dalam sekolah ataupun berada di luar
ruang kelas, tentu saja koridor- koridor yang digunakan sebagai
sirkulasi pejalan kaki tetap perlu memasukkan batasan-batasan
physical distancing, Hal yang bisa dilakukan di era new normal
ini yaitu:
1) Merubah sirkulasi pejalan kaki menjadi one way, hal ini
bertujuan agar tidak adanya tabrakan antar pejalan kaki
2) Memberi tanda atau petunjuk jalan
3) Membuat

alur

sirkulasi

di

dalam

sekolah

memperhatikan kebiasaan setiap pengguna sekolah

Gambar 4.7 Akses masuk di dalam sekolah
Sumber : https://metro.tempo.co/read/1373588/kemendikbud-hentikan-simulasibelajar-tatap-muka-di-bekasi

Gambar 4.8 Jalur Pejalan Kaki
Sumber : https://hai.grid.id/read/072212640/19-cara-biar-bisa-kembali-ke-sekolah-di-eranew-normal-jangan-sampai-lewat-kalo-nggak-mau-kena-corona?page=all

dengan
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g. Sirkulasi Udara
Dokter spesialis paru Adria Rusli merekomendasikan pencegahan
penularan Covid-19 lewat udara dapat dilakukan dengan cara
menciptakan sirkulasi udara dengan membuat ventilasi.
Sirkulasi udara tentu sangat perlu diperhatikan, pada dasarnya
menurut karakteristik penyebaran virus corona, virus ini dapat
menyebar melalui udara, maka dari itu jika kita berada di dalam
ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang tidak bagus, ada
kemungkinan besar kita tertular. Maka dari itu kelas, ruang guru,
UKS maupun ruangan lainnya di sekolah perlu memiliki sirkulasi
udara atau ventilasi yang baik. Menurut Adria, ruangan dengan
sirkulasi udara yang baik harus mampu melakukan pergantian
udara sebanyak 12 kali dalam 1 jam.

Gambar 4.9 Penghawaan alami
Sumber: https://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/11/20/pengaturanpenghawaan-dan-pencahayaan-pada-bangunan/

1) Sirlukasi yang baik
Selain ventilasi udara, menggunakan filter AC seperti filter
HEPA juga dapat dilakukan untuk mencegah penularan Covid19 lewat udara. Orang yang beraktivitas di dalam ruangan juga
harus selalu memakai masker untuk mencegah paparan dari
aerosol atau droplet di ruang tertutup.
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2) Membuat ruang lebih terbuka
Membuat layout ruang atau tata letak ruang lebih terbuka atau
open space, termasuk membuka lebih banyak ventilasi dan
jendela. Dengan konsep ini sirkulasi udara akan menjadi lebih
lancar dan baik bagi kesehatan warga sekolah, selain itu
ruangan menjadi lebih terang karena banyaknya cahaya yang
masuk.
h. Penambahan fasilitas kebersihan
Demi menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan protokol
kesehatan, perlu ditambahnya fasilitas kesehatan, seperti
menyediakan tempat mencuci tangan hand sanitizer di beberapa
titik di sekitar lingkungan sekolah misalnya di depan kelas,
maupun sebelum masuk ke sekolah, lalu fasilitas UKS yang juga
memenuhi standar kesehatan, untuk mencegah hal yang tidak
diinginkan terjadi.

Gambar 4.10 Simulasi Mencuci Tangan
Sumber : https://www.republika.co.id/berita/qjm1ha483/covid19-turun-bekasiberencana-simulasi-sekolah-tatap-muka
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1) Tempat mencuci tangan
Menambah fasilitas kebersihan diantara

lain,

dengan

menyediakan tempat pencuci tangan, inovasi bisa dilakukan
salah satunya dengan membuat tempat cuci tangan sistem
injak, sehingga mengurangi adanya sentuhan

Gambar 4.11 Fasilitas Mencuci tangan
Sumber : https://www.republika.co.id/berita/qjm1ha483/covid19-turun-bekasiberencana-simulasi-sekolah-tatap-muka

i.

Pemilihan warna yang tepat
Pemilihan warna pada interior ruang kerja maupun ruang kelas
dinilai memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas.
Situasi Covid-19 kemungkinan besar akan memengaruhi tingkat
kestresan atau kejenuhan, maka pemilihan warna untuk interior
yang tepat bisa menciptakan suasana yang nyaman dan
menenangkan.

4.2.2 Tahap Mendesain Bangunan Publik
Pada tahap desain ini bangunan publik yang telah disepakati yaitu Rumah
Sakit tipe C, Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi
sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Depkes RI,
1994 : 2).
Rumah Sakit Tipe-C adalah RS yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran spesialis terbatas. Pada saat ini ada empat macam pelayanan
spesialis yang disediakan yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan
bedah, pelayanan kesehatan anak serta pelayanan kebidanan dan
kandungan.
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Pada proyek ini mahasiswa membuat desain Rumah Sakit Covid tipe C
dengan mengambil site dari Rumah Sakit yang sudah ada, dimana Rumah
sakit yang dibangun ini memiliki dua fungsi yaitu satu sebagai Rumah
Sakit umum dan yang kedua sebagai Rumah Sakit untuk Covid-19. Pada
proses desain ini, data yang telah didapatkan dari hasil analisis sebelumnya
kemudian coba dituangkan ke dalam bentuk desain. Pada proses
desainnya sendiri dibantu oleh Arsitek profesional yaitu Bapak Adi
Utomo Atmoko yang merupakan Arsitek berpengalaman dalam
perancangan Rumah Sakit. Beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:
1. Tahap Konsultasi
Sebelum masuk ke desain mahasiswa terlebih dahulu melakukan
konsultasi pada salah satu Arsitek Profesional yaitu Bapak Adi Utomo
Atmoko, pada proses konsultasi ini, mahasiswa diberikan arahan
mengenai tata cara perencanaan dan perancangan Rumah Sakit, dari
mulai diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai apa itu Rumah
sakit, bagaimana Rumah sakit di Era Covid, lalu apa saja jenis Rumah
sakit, kebutuhan ruang, zonasi, serta yang terpenting bagaimana alur
sirkulasi di dalam Rumah sakit terlebih lagi di era pandemi seperti ini.
Beliau menjelaskan jika alur Rumah Sakit harus dibuat linear, agar
bisa menekan penyebaran virus, selain itu alur pasien yang positif
corona dibedakan dengan pasien lain, untuk menghindari adanya
penyebaran virus.
Bapak Adi Utomo Atmoko juga menjelaskan, jika Rumah sakit yang
dibangun untuk tipe C perlu memiliki 100 kamar, dengan ruang-ruang
yang dibutuhkan dipetakan berdasarkan fungsi, seperti contohnya
UGD, Radiologi, Laboratorium, Ruang khusus penanganan Covid,
Ruang Pemeriksaan serta lainnya ditaruh di lantai dasar, untuk
mempermudah akses serta penanganan pada pasien, lalu selanjutnya
ruang-ruang seperti ICU dan Ruang steril lainnya diletakkan di lantai
paling atas demi menjaga kondisi ruang agar tetap steril dan tidak
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tercemari.

Gambar 4.12 Penjelasan mengenai pemahaman Rumah Sakit
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Setelah memberi pemahaman mengenai Rumah Sakit selanjutnya Bapak
Adi memberikan arahan mengenai ruang apa saja yang perlu ada di Semi
Basemet, seperti dapur, servis, utilitas dan juga ruang untuk Jenazah.
Setelah itu Beliau menjelaskan kebutuhan ruang pada lantai dasar,
diantaranya UGD, Klinik, Hall/Lobby, Administrasi, Radiologi, Lab, serta
ruang lainnya, selain itu Beliau memberikan sketsa penempatan ruang di
lantai dasar juga alur sirkulasinya.

Gambar 4.13 sketsa lantai dasar
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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Selanjutnya setelah membuat sketsa lantai dasar Beliau membuat
sketsa untuk lantai 1, dimana sama seperti sebelumnya Beliau
menjelaskan terlebih dahulu ruang apa saja yang perlu ada di lantai
1, zonasi serta alur sirkulasinya, termasuk dengan sirkulasi udara
dalam bangunan, Beliau menyarankan untuk adanya void di atas
ruang tunggu lantai dasar, sehingga penghawaan secara alami dapat
lebih optimal.

Gambar 4.14 sketsa lantai 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya adalah pembuatan sketsa lantai 2 dimana pada lantai 2 ini
dikhususkan untuk ruang rawat inap, serta dapur kecil, ruang dokter,
serta perawat yang berjaga.

Gambar 4.15 sketsa lantai 2
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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Terakhir Pak Adi membuat sketsa untuk denah lantai 3 dan
menjelaskan kebutuhan ruang apa saja yang perlu ada di lantai ini,
serta bagaimana alur sirkulasinya, pada lantai 3 ini sendiri merupakan
ruang steril, sehingga kondisinya harus benar-benar terjaga
kebersihannya.

Gambar 4.16 sketsa lantai 3
Sumber : Dokumentasi Pribadi

2. Perancangan Denah Semi Basement
Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi sebelumnya pada
desain Semi Basement ini terdapat ruang untuk utilitas, dapur, laundry
dan ruang jenazah. selain itu pada semi basement terdapat parkiran
khusus untuk pegawai rumah sakit

Gambar 4.17 Desain Denah Semi Basement
Sumber : Dokumentasi Pribadi

3. Perancangan Denah Lantai Dasar dan Lantai 1
Pada denah lantai dasar ini didesain khusus untuk ruang-ruang yang
urgent dan tidak bisa ditempatkan di lantai atas, seperti UGD, Klinik,
Laboratorium, Ruang khusus Covid dan lainnya. Selain memikirkan
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fungsi dari ruangnya itu sendiri, peletakkan ruang-ruang tersebut di
lantai dasar dan lantai 1, guna untuk mempermudah akesibilitas serta
mencegah pencemaran Covid-19. Pada denah lantai 1 terdapat ruang
inap, ruang pemeriksaan, poliklinik, dan ruang terapi

Gambar 4.18 Desain Denah Lantai Dasar
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.19 Desain Denah Lantai 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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4. Perancangan denah lantai 2
Pada Denah Lantai 2 ini merupakan denah lantai teratas yang
dikhususkan untuk ruang-ruang yang membutuhkan sterilisasi yang
tinggi, sehingga ruang ini bersih dan tidak terkontaminasi dari ruang
apapun. Ruang – ruang tersebut yaitu ruang operasi, ruang bersalin,
ruang CSSD dan ruang ICU.

Gambar 4.20 Desain denah lantai 2
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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