
ABSTRAK 

 

 

Seiring perkembangan zaman anak-anak pun semakin berpikir modern dan tumbuh 

dewasa lebih cepat, permintaan serta seleranya pun semakin meningkat. Untuk itu 

dalam merancang rumah sakit khusus rawat inap anak-anak diperlukan suatu 

pemikiran kreatif dan mendalam agar bisa menyelami dunia anak-anak zaman 

sekarang sehingga desain yang dibuat bisa membawa perasaan tenang, aman, dan 

nyaman bagi anak walaupun berada di rumah sakit. 

 

Berdasarkan pemikiran tersebut diharapkan dapat dihasilkan suatu desain interior 

rumah sakit rawat inap khusus anak yang bisa menampilkan aspirasi anak-anak 

zaman sekarang namun tetap mengutamakan kehigienisan, kesehatan, dan perawatan 

yang tidak rumit. Untuk itu  penulis mengambil studi kasus dengan tema  “Aplikasi 

Elemen Organik Dalam Interior Gedung Rawat Inap Anak Rumah Sakit St. 

Borromeus”. Diharapkan desain seperti ini bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan 

masyarakat maju zaman sekarang dan menjadi desain yang berkualitas dan berguna 

bagi kehidupan masyarakat luas. 

 

Pada akhirnya berdasarkan aturan dan syarat-syarat umum dalam sebuah rumah 

sakit, maka penulis berusaha memadukannya dengan gaya interior yang lebih bebas, 

dinamis/ tidak kaku, yang bisa lebih menarik bagi anak-anak dan masyarakat. Untuk 

itu diharapkan elemen organik yang diaplikasikan dalam interior RS anak Borromeus 

 i



tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih 

menarik dan lebih kreatif.  
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