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ABSTRAK 

Akibat adanya pasien dan jumlah kematian akibat penyakit jantung kian meningkat. Membuat 
kebutuhan akan adanya pelayanan rumah sakit jantung ada di setiap daerah karena kasus penanganan penyakit 
yang perlu adanya tindakan tepat dan cepat dibanding penyakit lain. Banyak pasien dengan penyakit jantung 
berobat keluar negeri, Sedangkan di Indonesia yang memiliki kelayakan standar nasional berada di Jakarta 
Pusat, Namun dengan kondisi kemacetan di Jakarta menjadi salah satu penyebab angka kematian meningkat. Di 
Yogyakarta ada satu rumah sakit Jantung namun belum memenuhi standar dan masih menjadi bagian rumah 
sakit lain. Sehingga perlu adanya pusat pemberhentian pelayanan kesehatan untuk rumah sakit jantung. 
Kebutuhan site yang besar dan memperhitungkan aspek-aspek lingkungan dan infrastruktur untuk rumah sakit 
jantung berada di Kulon Progo. Sehingga One Stop Treatment Center rumah sakit jantung akan dikembangkan 
di Kulon Progo. Lokasi rumah sakit jantung yang jauh dari pusat kota membuat pemerintah dan pihak terkait 
merencanakan pembangunan bandara, stasiun, terminal bus, pelebaran jalan menjadi jalan artheri, dan 
pengembangan instalasi kota. One Stop Treatment Center ini merupakan rumah sakit khusus jantung 
menggunakan pendekatan Healing Nature Environment. Pendekatan Healing Nature Environment digunakan 
karena rumah sakit merupakan efek fisiologis dari lingkungan sangat mempengaruhi hasil penyembuhan. Stress 
psikologis dapat menekan imun pasien, sehingga hal ini dapat memperpanjang proses penyembuhan. Yang 
berakibat pada semakin lamanya waktu perawatan pasien. Bahkan apabila stress  psikologis tidak segera dapat 
diatasi, dapat meningkatkan potensi terjadinya komplikasi dari penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga 
penerapan lingkungan yang berbasis environment natural healing merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting untuk mereduksi stress psikologis dan meningkatkan proses penyembuhan pasien. 
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