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I.   PENDAHULUAN 

Klinik E merupakan salah satu klinik 

kecantikan yang yang berlokasi di kota 

Jakarta. Klinik E memilki tenaga kerja yang  

profesional dan juga ramah serta teknologi 

yang lengkap dan juga aman untuk  

penggunannya. Alat dan bahan yang 

digunakan oleh Klinik E adalah alat dan bahan 

yang  steril dan disposable. Produk yang 

digunakan di klinik bersetifikasi BPOM dan 

harganya terjangkau. Klinik ini didirikan oleh 

Dokter E dan sejak tahun 2017 dan telah 

memiliki 25 cabang di Indonesia.  

Prinsip eco-design jika diterapkan didalam 

klinik dapat memberikan edukasi bagi  

 

 

pengunjung untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. Penerapan eco-design ini juga  

untuk mengurangi dampak kerusakan yang 

ditimbulkan oleh pembangunan dan 

pengoperasian klinik kecantikan yang 

kebanyakan menghasilkan limbah B3( bahan 

berbahaya dan beracun) atau sering juga 

disebut limbah infeksius karena merupakan 

zat, energi, atau komponen lain yang baik 

sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat 

mencemari dan merusak kesehatan, 

lingkungan hidup, dan juga keberlangsungan 

hidup makhluk hidup yang ada di bumi, baik 

manusia, hewan dan tumbuhan.  Limbah B3 
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Abstrak-  Klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang menyediakan jasa perawatan professional yang 
berkaitan dengan kecantikan kulit seperti proses peremajaan kulit, mencerahkan wajah dan juga estetika yang 
dilakukan oleh dokter atau tenaga kerja professional di bidang kecantikan. Untuk mengurangi dampak 
pencemaran lingkungan oleh klinik maka desain klinik didesain oleh dengan konsep eco-friendly. Perangcangan 
klinik  kecantikan dengan menerapkan konsep eco-design yang awet dan mudah perawatannya dapat 
mengurangi dampak dari pencemaran dan juga dapat melindungi bumi dari global warming. Desain eco-friendly 
dapat diterapkan pada gaya desain, pemilihan material, yang mendukung prinsip eco-friendly. Fasilitas yang 
disediakan oleh klinik adalah lounge, apotek, ruang facial, ruang konsultasi, ruang vip, ruang treatment, pantry, 
storage room dan toilet. Desain eco-friendly dapat membuat klinik menjadi lebih higenis dan material yang 
dipilih awet, mudah dalam hal perawatan dan juga bersetifikasi ramah lingkungan. Tema desain yang 
diterapkan adalah earthy, dynamic dan chic yang membuat ruangan menjadi lebih ramah lingkungan dan juga 
sesuai dengan identitas klinik. 
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dapat juga dikategorikan sebagai spons, 

tissue, latex, wadah bekas bubuk masker, 

jarum akupuntur, jarum suntik (spuit), 

masker, wadah bekas serum, wadah plastik 

bekas enzim, pinset dan pisau bekas 

pembersih komedo (ekstractor) dan juga 

cairan-cairan kimia .  

Dengan menerapkan bahan eco-friendly  

diharapkan dapat mengurangi kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan oleh 

pembangunan serta limbah B3 yang 

dihasilkan oleh Klinik E. Bahan eco-friendly 

juga dapat  mengurangi biaya yang 

dikeluarkankan untuk pembagunan sehingga 

dapat menghemat pengeluaran klinik.   

 

II.  METODE 

Metode perancangan yang digunakan pada 

jurnal perancangan ruang treatment klinik E 

adalah metode perancangan oleh Rosemary 

Kilmer dan W.Ottie Kilmer  yaitu : 

Gambar1 Designing Interior Rosemary Kilmer & 
W.Ottie Kilmer 

 
 
 

1. Commit  

Menerima  permasalahan pada project 

yang diberikan dan kemudian 

mengatur jadwal agar permasalahan 

dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. State  

Mendefinisikan, menetapkan dan 

menentukan tujuan dari permasalahan 

yang ada.  

3. Collect  

Mengumpulkan fakta dan melakukan 

penelitian terhadap permasalahan. 

4. Analize  

Memperjelas tujuan dan 

memecahkannya 

5. Ideate  

Menemukan esensinya, merumuskan 

konsep dan membuat pilihan alternatif 

6. Choose  

Klien memilih desain alternatif yang 

paling sesuai dengan konsep yang ada  

7. Implement 

Menetapakan desain final dan 

rendering dan juga hal hal yang 

berhubungan dengan presentasi 

terakhir. 

8. Evaluate  

Mininjau kembali project yang telah 

diselesaikan kemudian memberikan 

penilaian dan membicarakan kembali 

hal hal yang harusnya diterapkan di 

masa depan. 



 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN  

        Berdasarkan data yang didapatkan, 

konsep yang akan digunakan untuk 

perancangan ruang treatment Klinik E adalah 

konsep earthy, dynamic, dan chic yang sesuai 

dengan citra klinik dan juga untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh 

klinik maka digunakan  konsep eco-friendly 

juga. Dalam pengaplikasian konsep eco-

friendly  pada ruang treatment ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan seperti pemilihan 

material, energi yang dipakai dan juga 

pembuangan sampahnya: 

• Eco-material 

Yang dimaksud dengan eco-material 

 adalah material yang ramah lingkungan, 

mudah diurai dan tidak mengandung 

racun pada produk (Novian Wibowo dan 

Andereas Pandu S, 2013 : 3) . Contoh 

material eco-friendly yang akan 

digunakan: 

❖ Baja Ringan 

Gambar2  Baja Ringan 

Sumber: tokobaja.id 

Baja ringan adalah salah satu bahan 

bangunan yang dapat didaur ulang 

secara terus menerus dan memiliki 

karakter yang kuat dan tahan 

terhadap serangan rayap.  

❖ Batu alam 
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Marmer,Granit,Batu Pasir 

Sumber: www.99.co 

Untuk membuat kesan alami pada 

klinik, dapat menggunakan material 

batu alam seperti batu granit. Bahan 

ini juga dapat digunakan sebagai 

dekorasi pada ruang klinik. 

❖ Kayu daur ulang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Kayu Sisa 

Sumber: .Tokopedia (Dianajaya1) 

Kayu merupakan bahan bangunan 

yang mudah didapat dan juga sering 

digunakan pada lantai, dinding dan 

pintu. Sisa bahan dapat didaur ulang 

untuk membuat dekorasi pada klinik. 

• Design for Assembly  

Adalah mendesain proses perancangan 

produk menjadi lebih mudah dirakit dan 

mudah pemasangannya sehingga biaya 



 

produksi dapat dikurangi dan lebih mudah 

didaur ulang (Novian Wibowo dan 

Andereas Pandu S, 2013 : 3).  

• Durability  

Mendesain agar suatu produk dapat 

bertahan sehingga dapat membantu 

mengurangi masalah kerusakan alam 

lingkungan, terutama yang berhubungan 

dengan nilai akhir suatu produk (Novian 

Wibowo dan Andereas Pandu S, 2013 : 3). 

• Efisiensi desain  

Memaksimalkan penggunaan listrik 

seperti barang barang elektronik yang 

tidak terpakai sebaiknya dimatikan aliran 

listriknya sehingga dapat tidak ada aliran 

listrik yang terbuang (Novian Wibowo dan 

Andereas Pandu S, 2013 : 3). 

• Recyclable Design 

Material atau produk yang dipakai 

sebaiknya dapat didaur ulang sehingga jika 

sudah tidak bisa dipakai lagi akan lebih 

mudah membuangnya dan juga akan 

mengurangi pencemaran lingkungan 

(Novian Wibowo dan Andereas Pandu S, 

2013 : 3). 

• Memaksimalkan pencahayaan  

Pencahayaan alami sebaiknya diutamakan 

dalam sistem pencahayan ruang 

treatment. Pencahayaan alami akan 

sangat menguntungkan karena 

pencahayaannya langsung. Namun perlu 

diperhatikan juga mengenai panas dan 

glare yang ada pada pencahayaan alami 

(Novian Wibowo dan Andereas Pandu S, 

2013 : 3). 

 

3.1 DATA PERANCANGAN 

Klinik E merupakan klinik yang 

berlokasi di Jalan Kemang Raya, Jakarta 

Selatan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Denah Tapak Sumber: Google Earth 

Memiliki : 
- Luas klinik: 226,62m2 

- Luas ruang treatment: 8,4m2 

3.2 KONSEP PERANCANGAN 

Berdasarkan data yang di dapatkan 

maka konsep yang akan digunakan untuk 

perancangan Klinik E adalah earthy, 

dynamic, dan chic menggunakan 

perpaduan warna natural dengan bentuk 

geometris yang unik sehingga  

menciptakan perasaan hangat dengan 

tampilan yang dinamis. Konsep ini juga 

menghadirkan kepribadian masyarakat 

modern yang anggun, lembut, dan 

mandiri sehingga konsep pada klinik ini 

dapat memberikan kenyamanan dan 

kemananan dalam perawatan kulit oleh 



 

dokter spesialis dengan teknologi yang 

maju/modern. 

 

Gambar 6 Denah Ruang Treatment 
Sumber: ARDS Studio 

 

3.3 KONSEP SIRKULASI 

 

Gambar 7 Denah Ruang Treatment 
Sumber: ARDS Studio 

 

Sirkulasi ruang treatment teratur dan 

memilki lebar yang cukup untuk 2 orang 

yaitu customer dan dokter. 

 

3.4 KONSEP BENTUK  

Pada perancangan Klinik E 

menggunakan konsep modern dengan  

bentuk geometris yang unik sehingga  

menciptakan perasaan hangat dengan 

tampilan yang dinamis. 

 

 

 

 

3.5 KONSEP MATERIAL 

 
Gambar 8 MoodBoard Ruang Treatment 

Sumber: ARDS Studio 

Untuk mengurangi pencemaran dari 

sisa pembangunan dan limbah B3 yang 

dihasilkan Klinik E , maka prancangan 

ruang treatment akan menggunakan 

bahan yang eco-friendly dengan tujuan 

agar dapat mencegah terjadinya lebih 

banyak limbah yang dapat merusak bumi. 

Dengan memfokuskan kepada bahan 

material yang eco-friendly seperti kayu , 

baja ringan dan batu alam merupakan 

dasar dari perancangan ruangan 

treatment yang ada pada Klinik E. 

Analisis SWOT dari material eco-

friendly  yang dipilih seperti baja ringan, 

kayu daur ulang dan batu alam:  

 

Strength Mudah 

ditemukan,ramah 

lingkungan, awet dan 

mudah perawatannya  

Weakness Rentan jika 

pemasangannya tidak 

teliti, rentan rayap 



 

Opportunity Mengurangi dampak 

pencemaran 

lingkungan 

Threat Banyak desain eco-

friendly yang 

menawarkan material 

yang sama tetapi 

dengan  harga yang 

lebih murah. 

 
Table 1 Analisis SWOT 
Sumber: ARDS Studio 

 

3.6 KONSEP WARNA 

Konsep warna yang mencerminkan 

konsep perancangan yang earthy, 

dynamic dan chic adalah warna abu-abu, 

hitam, putih dan beige sesuai dengan 

permintaan klien dan juga merupakan 

identity dari Klinik E.   

 

Gambar 9 Konsep Warna  Ruang Treatment 
Sumber: ARDS Studio 

 

3.7 KONSEP PENCAHAYAAN DAN 

PENGHAWAAN 

Konsep pencahayaan yang digunakan 

dalam ruang treatment adalah 

pencahayaan alami yaitu jendela  dan 

pencahayaan buatan yaitu LED downlight 

4W dengan warna soft white dan wall 

lamp LED 3W dengan warna warm white . 

3.8 DESAIN RUANG TREATMENT 

 
 
 
 
 

 

Gambar 11 Perspektif 1 
Sumber : ARDS Studio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 Perspektif 2 
Sumber: ARDS Studio 

 

 

Table 2 Spesifikasi  Material 
Sumber: ARDS Studio 

 

Ruang treatment didesain dengan 

suasana earthy, chic dan dinamis. Dan 

bahan-bahan yang digunakan dalam 

ruangan ini cenderung eco-friendly, awet 



 

dan mudah perawatan seperti bagian 

dinding menggunakan rangka baja ringan 

yang tahan lama dan dilapisi dengan 

partisi MDF  dengan finishing cat warna 

abu-abu (velvet touch)   , dan juga 

menggunakan lampu LED strip sebagai 

hiasan pada ruang treatment, dan bagian 

lantai menggunakan batu granit dengan 

ukuran 600mm x 600mm 

IV.   SIMPULAN 

Kesimpulan dari pemakaian baja ringan 

pada rangka partisi membuat partisi berdiri 

lebih kokoh, dan kayu daur ulang untuk bahan  

partisi agar ruangan terkesan earthy atau 

lebih membumi, pemakaian batu granit pada 

lantai bertujuan agar lantai lebih mudah 

dibersihkan dan juga lebih awet dalam hal 

penggunaannya sehari-hari.  
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