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Abstrak 

Mike Riska Putri 

2019 

“Rumah Sakit Jiwa Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Desain Healing Environment” 

Dosen Pembimbing : Andi Purnomo, S.T., M.A., 

Teknik Arsitektur 

 Kesehatan manusia merupakan mencakup kondisi terpenuhinya jiwa dan raga serta 

kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, tanpa kondisi sehat manusia tidak dapat 

melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Penyakit fisik relatif lebih mudah mendeteksi 

dengan sarana kedokteran yang modern sedangkan penyakit psikis atau rohani yang 

biasanya timbul akibat gangguan jiwa seseorang lebih sulit mendekteksi oleh peralatan 

yang paling modern sekalipun. 

 Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementrian Kesehatan RI 2013 mengenai 

data penduduk yang mengalami gangguan jiwa di Kota Semarang, melaporkan terdapat 

sekitar 2% atau sebanyak 33.186 penduduk Kota Semarang termasuk kedalam orang yang 

memiliki gangguan jiwa (ODGJ) dari 1.667.131 jiwa total seluruh penduduk Kota 

Semarang, sekitar 2832 jiwa penduduk Kota Semarang merupakan penderita gangguan 

jiwa terbesar sedangkan 716 orang diantaranya yang mengunjungi puskesmas untuk 

mendapati perawatan. Kota semarang hanya memiliki 1 Rumah sakit jiwa yang tidak bisa 

menampung lebih dari 400 pasien, sedangkan tercatat lebih dai 400 jiwa yang harus 

mendapatkan perawatan khusus. 

 Dengan hal ini , sekiranya perlu dipertibangkan bahwa pentingnya membangun 

rumah sakit jiwa yang memiliki standart kelas A yang terletak di Kota Semarang. Rumah 

Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan Pendekatan Desain Healing Environment. Healing 

Environment merupakan desain lingkungan yang dirancang untuk membantu proses 

pemulihan manusia yang memiliki gangguan jiwa secara psikologis. Yang dimaksud 

lingkungan penyembuhan yaitu lingkungan yang memiliki situasi tenang, aman, nyaman 

dan bersih bagi pengguna. 

Kata Kunci : Psikologis, Rumah Sakit Jiwa, Healing Environment, Kota Semarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan manusia merupakan mencakup kondisi terpenuhinya jiwa dan raga 

serta kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, tanpa kondisi sehat  

manusia tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Penyakit fisik relatif lebih 

mudah mendeteksi dengan sarana kedokteran yang modern sedangkan penyakit psikis atau 

rohani yang biasanya timbul akibat gangguan jiwa seseorang lebih sulit mendekteksi oleh 

peralatan yang paling modern sekalipun. 

Pada saat ini banyak konten yang membuat manusia mengalami depresi mulai 

dari kebutuhan hidup manusia akibat perekonomian, pertengkaran, percerain dll, yang 

dapat melanda orang dewasa bahkan juga dapat melanda anak-anak. Manusia yang 

mengalami depresi bukan hanya dialami oleh kalangan perekonomian lemah tetapi bisa 

juga dialami oleh kalangan perekonomian tinggi yang tidak dapat menjalankan beban 

hidup. Stress atau depresi yang berlangsung lama dapat menyebabkan gangguan jiwa dan 

gangguan mental seseorang yang dapat menyebabkan perubahan seseorang seperti sering 

melamun, emosional, menyakiti diri sendiri maupun orang lain, gangguan jiwa dapat 

berasal dari keturunan. 

Data RisKesDas (Riset Kesehatan Dasar) Kementrian Kesehatan RI 2013 

mengenai jumlah penduduk yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia dan Kota 

Semarang,  menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan 

gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta 

orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa 

berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 

penduduk. Peningkatan proporsi gangguan jiwa pada Data RisKesDas (Riset Kesehatan 

Dasar) Kementerian Kesehatan RI 2018 mengalami peningkatan menjadi 7% dari jumlah 

seluruh penduduk Indonesia.  

Data Riskesdas melaporkan terdapat sekitar 2% atau sebanyak 33.186 penduduk 

Kota Semarang termasuk kedalam orang yang memiliki gangguan jiwa (ODGJ) dari 

1.667.131 jiwa total seluruh penduduk Kota Semarang, sekitar 2832 jiwa penduduk Kota 

Semarang merupakan penderita gangguan jiwa tersebar sedangkan 716 orang diantaranya 

yang mengunjungi puskesmas untuk mendapati perawatan. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Fasilitas kesehatan di Kota Semarang 

No Uraian Tahun Satuan 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

a. Rumah Sakit Khusus 

1 Rumah Sakit Jiwa 1 1 1 1 1 1 Buah 

2 Rs Bedah Plastik 1 1 1 1 1 1 Buah 

3 Rumah Sakit Ibu 

dan Anak (RSIA) 

3 3 3 3 3 3 Buah 

4 Rumah Sakit 

Bersalin (RSB) 

3 3 3 2 2 2 Buah 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Semarang 

 Permasalahan yang sebenarnya terjadi yaitu Kota Semarang hanya memiliki satu  

Rumah Sakit Jiwa yaitu RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang tidak dapat menampung 

pasien rawat inap lebih dari 400 karena kurangnya pelayanan fasilitas sarana dan prasarana 

untuk beraktifitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan bagi pasien yang mengalami 

gangguan jiwa, sedangkan tercatat lebih dari 400 jiwa yang harus mendapatkan perawatan 

khusus di Kota Semarang. Dengan hal ini , sekiranya perlu dipertimbangkan bahwa 

pentingnya membangun rumah sakit jiwa yang memiliki daya tampung rawat inap lebih 

dari 400 dan memiliki standart kelas A yang terletak di Kota Semarang, diharapkan dapat 

menampung, membantu manusia yang memiliki gangguan jiwa dalam menyembuhkan 

penyakitnya dan terpenuhinya sarana, prasarana serta memiliki fasilitas penunjang lainnya 

dengan memperhatikan kualitas bangunan. 

 Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan Pendekatan Desain Healing 

Environment. Desain Healing Environment merupakan desain lingkungan yang dirancang 

untuk membantu proses pemulihan manusia yang memiliki gangguan jiwa secara 

psikologis. Yang dimaksud lingkungan penyembuhan yaitu lingkungan yang memiliki 

situasi tenang, aman, nyaman dan bersih bagi pengguna dengan memperhatikan desain 

arsitektural, maka dari itu Healing Enviroment (Lingkungan penyembuhan) menegaskan 

bahwa proses penyembuhan bukan hanya dengan obat-obatan saja, tetapi faktor lingkungan 

merupakan salah satu faktor penting dalam penyembuhan manusia yang memiliki 

gangguan jiwa, 

 Faktor psikologis dapat membantu pemulihan kesehatan penderita yang sedang 

dalam masa perawatan di rumah sakit, faktor tersebut dapat dibentuk melalui suasana ruang 

pada fisik bangunan rumah sakit yang bersangkutan. Kehadiran sebuah suasana tertentu 
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diharapkan dapat mereduksi faktor stress atau tekanan mental yang dialami oleh penderita 

yang sedang menjalani proses pemulihan kesehatan dan salah satu hal yang dipersepsi 

manusia adalah ruang, pengertian ruang itu termasuk jarak jauh-dekat, luas-sempit, 

longgar-sesak, kurang nyaman-nyaman yang berkaitan dengan konsep tentang personal 

space, privacy, territoriality, crowding dan density atau sering disebut dengan atribut 

lingkungan (Kenyamanan, Sosialitas, Privasi, Aksesibilitas, Adaptabilitas dll). 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perencanaan dan perancangan “ Rumah Sakit Jiwa di 

Kota Semarang dengan Pendekatan Desain Healing Environment” terbagi ke dalam 2 

bagian, yaitu rumusan masalah secara umum dan khusus. Berikut ini adalah uraian rumusan 

masalah tersebut. 

a. Umum 

Rumusan masalah dalam laporan perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit Jiwa di 

Kota Semarang dengan Pendekatan Healing Environment” di bagi menjadi berikut : 

1. Apa saja fasilitas yang ada di Rumah Sakit Jiwa? 

2. Bagaimana sistem bangunan yang ada di Rumah Sakit jiwa? 

3. Apa saja yang terkait dalam tapak yang digunakan untuk merencanakan dan 

merancang Rumah Sakit Jiwa? 

b. Khusus 

Bagaimana mendesain sebuah bangunan Rumah Sakit Jiwa dengan menggunakan 

Pendekatan Desain Healing Environment yang berperan sebagai tempat 

merehabilitasi, menyembuhkan, dan menampung semua kebutuhan bagi para 

penderita gangguan jiwa. 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan dan sasaran dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul “Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan 

Pendekatan Desain Healing Environment” yaitu : 

a. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah mengumpulkan data dan menganalisis, yang kemudian 

dapat digunakan untuk dasar Perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan 

Pendekatan Healing Environment yang mampu menunjang dan mendukung seluruh 

kegiatan yang ada di dalamnya selama proses promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 
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b. Sasaran 

Dapat mewadahi atau menjadi tempat untuk merehabilitasi, menyembuhkan, dan 

menampung semua kebutuhan bagi para penderita gangguan jiwa. Selanjutnya dapat 

mewujudkan langkah dalam perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit Jiwa di Kota 

Semarang dengan Pendekatan Desain Healing Environment” berdasarkan aspek 

perencanaan dan perancangan, alur pikir proses penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur LP3A, serta Desain Grafis. 

1.4.   Manfaat 

Manfaat  yang didapatkan berupa manfaat subjektif dan objektif. Manfaat  tersebut 

yaitu : 

a. Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif yang didapatkan yaitu sebagai salah satu persyaratan dari Tugas 

Akhir dalam menempuh Program Sarjanah S1 di Program Studi Teknik Arsitektur, 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Manfaat Objektif 

Sebagai sumbangan untuk perkebangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

Arsitektur. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manusia yang 

memiliki gangguan jiwa dan membantu  pemerintah Kota Semarang menata kasus 

gangguan jiwa yang ada di Kota Semarang, dengan memberikan solusi dari 

permasalahan yang ada dan diterapkan ke dalam desain terkait perencanaan dan 

perancangan “ Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan Pendekatan Desain 

Healing Environment”. 

 

1.5.  Lingkup Pembahasan  

 Lingkup pembahasan terdiri dari pembahasan substansial dan spasial,  lingkup 

tersebut yaitu: 

a. Subtansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Rumah 

Sakit Jiwa di Kota Semarang merupakan bangunan kesehatan bagi manusia yang 

mengalami gangguan jiwa maupun gangguan mental dengan visual modern dan 

konsep Desain Healing Environment, dengan titik berat pada hal-hal yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal yang diluar ke arsitektural yang 

mempengaruhi melatar belakangi dan mendasari faktor-faktor perencanaan akan 

dibatasi, dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 
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b. Spasial 

Secara spasial perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa, Selanjutnya 

dilakukan proses pemilihan lokasi dan site dimana wilayah Kota Semarang yang 

diperuntukan untuk perencanaan rumah sakit jiwa sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan. 

1.6.  Metode Pembahasan 

Metode Pembahasan yang dipergunakan dalam Penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah metode diskriptif, analitis, serta 

dokumentatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara menguraikan semua data baik data 

literatur, wawancara, maupun data lapangan dan permasalahan, kemudian dianalisis secara 

sistematis sesuai ilmu arsitektur untuk memperoleh pemecahan yang sesuai dengan 

perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang dengan Pendekatan 

Desain Healing Environment”. Adapun pengumpulan data, dilakukan dengan cara, yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti halnya 

survei, dokumentasi, dan wawancara. 

1. Wawancara 

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada 

narasumber untuk memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan.  

 

 

2. Survei dan Dokumentasi 

Survei dan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan 

pengambilan gambar–gambar melalui pengamatan secara langsung di lapangan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui literature 

1. Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dari sumber–

sumber terkait dan tertulis serta studi kasus melalui buku, koran majalah, brosur, 

dan lain–lain. 

 

1.7.   Sistematika Pembahasan 

 Penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) ini disusun dengan urutan pembahasan yang disajikan secara sistematis. Sehingga 

hal tersebut dapat mempermudah langkah–langkah di dalam proses perencanaan dan 
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perancangan kedepannya. Adapun kerangka urutan pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Meninjau tentang hal–hal yang berkaitan dengan rumah sakit jiwa, persyaratan 

ruang, serta studi banding. Selain itu, terdapat penjabaran mengenai pendekatan desain 

yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang 

dengan Pendekatan Desain Healing Environment” tersebut. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

 Membahas tentang alternatif site, penilaian site, dan site terpilih yang nantinya 

akan dijadikan sebagai lokasi rumah sakit jiwa tersebut. Baik data tentang kedudukan 

geografis, letak administratif, potensi site, hingga permasalah di dalam site. 

 

 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

 Berisikan tentang analisa terhadap data–data yang diperoleh sehingga 

memunculkan konsep yang baru. Di dalam bab ini terdapat penentuan anggapan dan titik 

tolak pendekatan, yang meliputi: pendekatan lingkup pelayanan; pendekatan pelaku dan 

aktivitas; pendekatan kebutuhan ruang; pendekatan arsitektur bangunan; pendekatan sistem 

utilitas; dan pendekatan sistem struktur bangunan yang terangkum dalam program dasar 

perancangan. Program tersebut terdiri dari aspek konstektual, aspek fungsional, aspek 

arsitektural, aspek teknis, dan aspek kinerja. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan 

dan hasil analisa menggunakan berbagai aspek dan pendekatan yang telah dilakukan untuk 

dijadikan sebagai konsep atau program dasar perencanaan dan perancangan “Rumah Sakit 

Jiwa di Kota Semarang dengan Pendekatan Desain Healing Environment”. 
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DAFTAR PUSTAKA 

1.8. Keaslian Penulisan 

 Landasan Program Perencanaan dan Perancangan desain mengenai “Rumah 

Sakit Jiwa dengan Pendekatan Desain Healing Environment”, belum pernah dilakukan 

suatu studi kajian dalam maupun rumpun penelitian ilmiah, tesis dan desertasi. Tetapi 

kajian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Rumah Sakit Jiwa telah dilakukan 

penelitian sebelumnya antara lain : 

a. Satrio N, Perancangan Kompleks Rumah Sakit Jiwa di Semarang dengan penekanan 

desain pendekatan Terapi. Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

b. Tiara Permatasari, Pusat Diagnostik & Pusat Terapi Jiwa di Surabaya dengan 

pendekatan desain Healing Environment. Tugas Akhir. Institut Teknologi Surabaya. 

Penulisan ini memberikan sebuah solusi perancangan bangunan rumah sakit jiwa 

dengan menekankan penerapan desain Healing Environment (Lingkungan Penyembuhan), 

struktur, penerapan material, pencahayaan buatan, kebutuhan ruang, fasilitas kelengkapan 

ruang. 

Dalam menajamin keaslian penulisan perancangan Rumah Sakit Jiwa di Semarang 

dengan Pendekatan Desain Healing Environment, Penulisan ini menekan desain 

Lingkungan Penyembuhan yaitu lingkungan yang aman, nyaman, asri, dan sehat dengan 

menggunakan cahaya alami dan buatan , Penerapan desain lingkungan dan elemen-elemen 

ruang membantu proses penyembuhan. 
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1.9 Alur Pikir 
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Gambar 1.1 Kerangka Alur Pikir 

Sumber : Penulis, 2018 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. GANGGUAN JIWA 

2.1.1. Pengertian Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa 

adalah gangguan otak yang ditandai oleh tergantungnya emosi, proses berfikir, perilaku, 

dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa menimbulkan stress dan 

penderitaan bagi penderita dan keluarganya (Struat & Sundeen, 1998). 

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan 

adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu atau 

hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Sumber : Depkes (Departemen Kesehatan 

Republik) RI 2000. 

Psikiatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai emosi, 

persepsi, kognisi dan perilaku. Sedangkan gangguan jiwa adalah suatu gangguan yang 

secara klinis bermakna dan menimbulkan disfungsi dalam pekerjaan. Gangguan jiwa 

adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas 

berkaitan dengan gejala, penderitaan (distress) serta hendaya (impairment) dalam fungsi 

psikososial. 

Sumber : PPDGJ (Pendoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III). 

2.1.2 Penyebab Gangguan Jiwa 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ialah keturunan dan 

konstitusi, umur dan sex, keadaan badaniah, keadaan psikologik, keluarga, adat-istiadat, 

kebudayaan dan kepercayaan, pekerjaan, pernikahan dan kehamilan, kehilangan dan 

kematian orang yang dicintai, agresi, rasa permusuhan, hubungan antar amanusia, dan 

sebagainya. 

Sumber : Direja, Ade Herman S.(2011). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa. 

Yogyakarta : Nuha Medika. 

a. Faktor yang pertama Organobiologi seperti faktor keturunan (genetik), adanya 

ketidak seimbangan zat-zat neurokimia didalam otak. 

b. Kedua Faktor Psikologis seperti adanya mood yang labil, rasa cemas berlebihan, 

gangguan persepsi yang ditangkap oleh panca indra (Halusinasi). 
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c. Ketiga Faktor Lingkungan (sosial) baik itu di lingkungan terdekat (keluarga) 

maupun yang ada diluar lingkungan seperti kerja, sekolah, dll. 

2.1.3 Klasifikasi Gangguan Jiwa 

Klasifikasi gangguan jiwa melibatkan perbedaan dari perilaku normal dari 

abnormal. Dalam hal ini normal dan abnormal dapat berarti sehat dan sakit, tetapi bisa 

juga digunakan dalam arti lain. Sejumlah gejala psikiatri berbeda tajam dari normal dan 

hampir selalu menunjukkan penyakit ( Ingram et al., 1993): Gangguan Jiwa dibagi 

menjadi dua kelainan mental utama, yaitu penyakit mental dan cacat mental. Penyakit 

mental secara tidak langsung menyatakan yang kesehatan sebelumnya, kelainan yang 

berkembang atau kelainan yang bermanifestasi kemudian dalam kehidupan. 

Sumber : Ingram,I,M et al.(1993). Catatan Kuliah Psikiatri. Jakarta EGC 

Klasifikasi yang paling populer digunakan orang adalah klasifikasi gangguan 

yang dikemukakan oleh American Psychiatric association (APA) pada tahun 1952 yang 

akhirnya pada tahun 1992 telah berhasil melahirkan Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder IV (DSM-IV), setelah mengalami tiga kali revisi sejak tahun 1979. 

Di Indonesia, pemerintah telah berhasil melahirkan klasifikasi gangguan kejiwaan yang 

memuat gangguan kejiwaan yang disebut PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnostik 

Gangguan Jiwa) yang saat ini telah secara resmi digunakan adalah PPDGJ. 

Sumber : PPDGJ (Pendoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) 

Dalam DSM (Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Metal) IV terdapat 

lima aksis gangguan. Dari lima aksis gangguan tersebut, terdapat dua aksis yang penting 

bagi kalangan psikologi sebagai berikut: 

a. Aksis I: Gangguan Klinis 

Gangguan klinis merupakan pola perilaku abnormal (gangguan mental) yang 

menyebabkan rendahnya fungsi dan perasaan tertekan pada individu. Kondisi lain 

yang mungkin menjadi fokus perhatian: masalah lain yang menjadi fokus diagnosis 

atau pandangan tapi bukan gangguan mental, seperti problem akademik, pekerjaan 

atau sosial, faktor psikologi yang mempengaruhi kondisi medis. Berikut ini 

merupakan ringkasan dari PPDGJ III yang dikutip dari Buku Saku Diagnosis 

Gangguan Jiwa yang di edit Dr.Rusdi Maslim: 

1. F00-F09: Gangguan Mental Organik, termasuk Gangguan Mental Simtomatik 

Gangguan Mental Organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan 

penyakit/gangguan sistemik atau otak. Gangguan mental simtomatik 
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berpengaruh terhadap otak yang merupakan akibat sekunder 

penyakit/gangguuan sistemik di luar otak, seperti : 

a) Gangguan fungsi kongnitif. 

b) Gangguan sensorium – kesadaran, perhatian. 

c) Sindrom dengan manifestasi yang menonjol dalam bidang persepsi 

(halusinasi), isi pikir (waham), mood dan emosi. 

2. F10-F19:  Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Alkohol dan Zat 

Psikoaktif lainnya. 

3. F20-F29: Skizofrenia, Gangguan Skizotipal dan Gangguan Waham Skizofrenia 

ditandai dengan penyimpangan fundamental dan karakteristik dari pikiran dan 

persepsi, serta oleh efek yang tidak wajar atau tumpul. Kesadaran jernih dan 

kemampuan intelektual tetap, walaupun kemunduran kognitif dapat 

berkembang kemudian. 

4. F30-F39: Gangguan Suasana Perasaan (Mood) 

Kelainan fundamental perubahan suasana perasaan (mood) atau efek, biasanya 

kearah depresi (dengan atau tanpa anxietas), atau kearah elasi (suasana perasaan 

yang meningkat). Perubahan afek biasanya disertai perubahan keseluruhan 

tingkat aktivitas dan kebanyakan gejala lain adalah sekunder terhadap 

perubahan itu. 

5. F40-F49: Gangguan Neurotik, Gangguan Somatoform dan Gangguan Terkait 

Stres. 

6. F50-F59: Sindrom Perilaku yang Berhubungan dengan Gangguan Fisiologis 

dan Faktor Fisik. 

b. Aksis II: Gangguan Kepribadian 

Gangguan kepribadian mencakup pola perilaku maladaptif yang sangat kaku 

dan biasanya merusak hubungan antar pribadi dan adaptasi sosial. Gangguan 

kepribadian, seperti gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, 

gangguan kepribadian skizotipal, gangguan kepribadian antisosial, dll. 

 

1. F70 Retardasi Mental 

Keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama 

ditandai oleh terjadinya hendaya ketrampilan selama masa perkembangan, 

sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. 

2. F80 Gangguan Perkembangan Psikologis 
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Adanya hendaya (perilaku menyimpang) atau keterlambatan perkembangan 

fungsi-fungsi yang berhubungan erat dengan kematangan biologis susunan 

saraf pusat berlangsung terus-menerus tanpa remisi dan kekambuhan yang khas 

bagi banyak gangguan jiwa.  

3. F9 Gangguan Perilaku dan Emosional dengan Onset Biasanya Pada Masa 

Kanak dan Remaja      

c. Aksis III: Kondisi Medik Umum 

Kondisi medis umum dan kondisi medis yang penting bagi pemahaman atau 

penyembuhan atau penanganan gangguan mental individu. Meliputi kondisi klinis 

yang diduga menjadi penyebab atau bukan penyebab gangguan yang dialami 

individu. 

d. Aksis IV: Masalah Psikososial dan Lingkungan 

Masalah dengan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, ekonomi, akses pelayanan kesehatan, hukum, psikososial. Masalah 

psikososial dan lingkungan. Mencakup peristiwa hidup yang negatif maupun 

positif,dan kondisi lingkungan dan sosial yang tidak menguntungkan, dll. 

e. Aksis V: Penilaian Fungsi secara Global (Global Assesment of Functioning = GAF 

Scale) 

Assessment fungsi secara global mencakup assessment menyeluruh tentang 

fungsi psikologis sosial dan pekerjaan klien. Digunakan juga untuk mengindikasikan 

taraf keberfungsian tertinggi yang mungkin dicapai selama beberapa bulan pada 

tahun sebelumnya. 

 

2.1.4 Ciri-ciri Khas Dari Gejala Gangguan Jiwa 

a. Aspek Fisik 

Manusia yang memiliki gangguan jiwa akan membentuk nilai-nilai negatif 

pada dirinya sendiri, tidak akan memperhatikan kondisi fisik mulai dari kebersihan, 

tidak memperhatikan pakaian bahkan tidak memakai pakaian. 

b. Pikiran 

Ketika tahap ringan dari gejala gangguan jiwa pikiran seseorang mulai 

melemah bahkan tidak dapat berfikir. Terkadang mereka berhalusinasi hingga 

berfikir ingin membunuh, dibunuh, dikejar dll. seakan orang yang mempunyai 

gangguan jiwa berfikir mempunyai dunianya sendiri. 

c. Perasaan 
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Orang yang memiliki gangguan jiwa memiliki perasaan gelisah, takut, tak 

bergairah, depresi, cemas, dan perasaan-perasaan yang tidak dapat dikendalikan 

oleh dirinya sendiri. 

d. Khayalan 

Hayalan ini sangat berhubungan dengan alam perasaan, seseorang dengan 

gangguan jiwa biasanya memiliki khayalan 

Sumber : Undang-udang Nomoer 18 Tahun 2014 

2.1.5 Prinsip Terapi dan Pengobatan 

Prinsip Terapi atau Pengobatan Gangguaan jiwa merupakan salah satu penyakit 

yang cenderung berlanjut (kronis, menahun). Oleh karenanya terapi pada gangguan jiwa 

memerlukan waktu yang relatif lama, hal ini dimaksudkan untuk menekan sekecil 

mungkin kekambuhan (relapse). Perkembangan di dalam metode terapi penderita sudah 

demikian maju, sehingga penderita tidak lagi mengalami pemasungan atau perawatan 

di Rumah Sakit Jiwa selama bertahun tahun. Terapi komprehensif dan holistic sekarang 

ini sudah dikembangkan sehingga penderita gangguan jiwa tidak lagi mengalami 

diskriminasi bahkan metodenya lebih manusiawi daripada masa sebelumnya. Terapi 

yang dimaksudkan meliputi: 

a. Psikofarmaka  

Dari sudut organobiologis sudah diketahui bahwa pada gangguan jiwa 

terdapat gangguan pada fungsi transmisi sinyal-sinyal penghantar syaraf 

(neurotransmitter) sel-sel susunan syaraf pusat (otak) yaitu pelepasan zat 

dopamine dan serotonin yang mengakibatkan gangguan pada alam berfikir, alam 

perasaan dan perilaku. Oleh karena itu obat psikofarmaka yang akan diberikan 

ditujukan pada gangguan fungsi neurotransmitter tadi sehingga gejala gejala klinis 

tadi dapat dihilangkan. 

b. Psikoterapi 

Terapi kejiwaan atau psikoterapi pada penderita gangguan jiwa baru dapat 

diberikan apabila penderita dengan terapi psikofarmaka di atas sudah mencapai 

tahapan di mana kemampuan menilai realitas (Reality Testing Ability/RTA) sudah 

kembali pulih dan pemahaman diri (insight) sudah baik Psikoterapi ini bayak 

macam dan ragamnya tergantung dari kebutuhan dan latar belakang penderita 

sebelum sakit (Pramorbid), misalnya : 

Sumber : PPDGJ (Pendoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) 

1. Psikoterapi Suportif 
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Psikoterapi yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan, semangat 

dan motivasi. 

2. Psikoterapi Re-edukatif 

Psikoterappi yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan ulang 

yang maksudnya memperbaiki pendidikan diwaktu lalu dan untuk mengubah 

pola pendidikan lama dengan yang baru sehingga penderita lebih adaptif 

terhadap dunia luar. 

3. Psikoterapi Re-konstruksi 

Psikoterapi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kembali kepribadian 

yang telah mengalami keretakan menjadi utuh seperti semula. 

4. Psikoterapi Kognitif 

Psikoterapi yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi kognitif 

rasional sehingga penderita mampu membedakan nilai nilai moral etika 

(discriminative judgement). 

5. Psikoterapi Perilaku 

Psikoterapi yang dimaksudkan untuk memulihkan gangguan maladaptive 

menjadi perilaku yang adaptif. 

 

 

6. Psikososial / Rehabilitasi 

Salah satu dampak dari gangguan jiwa adalah terganggunya fungsi social 

penderita yang terjadi dalam berbagai bidang fungsi rutin kehidupan sehari-

hari. Dengan terapi psikososial dimaksudkan penderita agar mampu kembali 

beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan mampu hidup mandiri. 

Program persiapan kembali ke masyarakat meliputi : 

a) Terapi kelompok 

b) Peribadatan 

c) Kegiatan kesenian 

d) Terapi fisik / olah raga 

e) Ketrampilan. Dan sebagainya. 

 

2.2. RUMAH SAKIT 

a. Rumah Sakit Pemerintah 
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Dimiliki dan diselenggarakan oleh : Departemen Kesehatan, Pemerintah 

Daerah, ABRI dan Departemen lain termasuk BUMN. 

b. Rumah Sakit Swasta 

Rumah Sakit Swasta merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai peran 

penting dalam upaya kesehatan masyarakat untuk peningkatan, pencegahan, 

perawatan, pemulihan, dan penyuluhan. Rumah Sakit Swasta dimiliki dan 

diselenggarakan oleh Swasta yang sudah disahkan menjadi badan hukum lain yang 

bersifat sosial. Mekanisme kerjanya menjadi tanggung jawab pemilik, sedangkan 

struktur organisasinya menyerupai rumah sakit umum. 

c. Rumah Sakit Umum 

Rumah Sakit Umum adalah kelompok bangunan atau ruangan yang 

dipergunakan untuk menampung dan merawat orang sakit dan atau bersalin. Fungsi 

utama Rumah Sakit Umum adalah memberikan pelayanan medis (rawat jalan dan 

rawat inap), penunjang medik dan non medis. 

Sumber : https://www.dataarsitek.com/ 

 

2.2.1.   Pengertian Rumah Sakit Jiwa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rumah Sakit Jiwa berarti 

rumah gila atau rumah / tempat merawat orang gila. Sedangkan fungsi fungsi pelayanan 

yang tersedia meliputi : fungsi pelayanan medis, fungsi pendidikan/diklat, fungsi 

penelitian, fungsi kegiatan informasi serta penunjang kegiatan lainya yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyrakat bagi penderita gangguan jiwa, 

sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang berdaya guna, individu yang 

mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2356/MENKES/PER/XI/2011 

tentang kedudukan Rumah Sakit dilingkungan kementerian kesehatan, Rumah Sakit Jiwa 

dalam melaksankan tugas secara teknis fungsional direktur utama rumah sakit dibina oleh 

direktorat bina kesehatan jiwa. 

Komponen kesehatan jiwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 

135/Menkes/SK/IV/78, disebutkan pelayanan kesehatan jiwa mencakup komponen 

pelayanan medic psikiatrik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi dan pelayanan 

perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit-unit rawat jalan, rawat inap, 

rawat darurat dan rawat rehabilitasi, disamping itu juga diperhatikan adanya gangguan 

fisik pada pasien jiwa. Rumah sakit jiwa sebagai pusat pelayanan kesehatan jiwa dalam 

https://www.dataarsitek.com/
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melaksanakan upaya-upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan keswa masyarakat 

dalam melaksanakan sistem rujukan. Dalam proses organo-psikososial kegiatannya 

menjangkau masuk ke dalam masyarakat. 

2.2.2.   Spesifikasi Rumah Sakit Jiwa 

Memiliki perbedaan dari Rumah Sakit Umum menurut PPDGJ (Pendoman 

Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa), yaitu : 

a. Pasien terdiri dari orang yang berperilaku abnormal walaupun fisiknya dalam keadaan 

sehat. 

b. Terdapat tiga tahap penyembuhan yaitu pengobatan melalui fisik, jiwa, dan sosialnya. 

c. Dibutuhkan ruang-ruang bersama (lebih cenderung merupakan bangsal) baik untuk 

perawatan maupun untuk bersosialisasi. 

d. Dibutuhkannya ruang untuk terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dalam ruangan. 

e. Tanah yang luas untuk penyediaan lahan bagi terapi kerja lapangan seperti pertanian, 

perkebunan, dan terapi lainnya yang berada diluar ruangan. 

 

2.2.3. Persyaratan Luas Tanah dan Bangunan Rumah Sakit sebagai  berikut : 

Dalam rangka pendirian Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di 

Indonesia ada aturan mengenai luas tanah dan bangunan Rumah Sakit, yang tercantum 

dalam SK.dirjen Yanmed nomor HK.00.06.3.5.5797 tanggal 17 April 1998, dengan 

pendoman sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Persyaratan Luas Tanah RS 

No Rumah Sakit Jml Tempat 

Tidur Minimal 

Luas (Minimal) 

Bangunan Tanah 

1 Rs. Khusus 

 Contoh:  

a) Rs. 

Ibu&anak 

b) Rs THT 

c) Rsj dll. 

25 tempat 

tidur  

1250 m² a) Bangunan tidak 

bertingkat 11/2 x Luas 

bangunan 

b) Bangunan bertingkat 2x 

Luas bangunan lantai 

dasar 

2 Rs. Umum 
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 Contoh : 

a) YAYASAN 

 

50 tempat 

tidur 

 

2500 m² 

 

 

a) Bangunan tidak 

bertingkat 11/2 x Luas 

bangunan. 

b) Bangunan bertingkat 2x 

Luas bangunan lantai 

dasar 

 b) PT 100 tempat 

tidur  

5000 m² a) Bangunan tidak 

bertingkat 11/2 x Luas 

bangunan. 

b) Bangunan bertingkat 

2x Luas bangunan 

lantai dasar 

Sumber : SK.dirjen Yanmed 

2.2.4 Persyaratan Lokasi Rumah Sakit Jiwa 

Berdasakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 

2016, mengenai tata letak lokasi Rumah Sakit Jiwa sebagai berikut : 

a. Berada pada lingkungan dengan udara bersih dan lingkungan yang tenang. 

b. Bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan atmosfer yang datang dari 

berbagai sumber. 

c. Tidak di tepi lereng. 

d. Tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor. 

e. Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi. 

f. Tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif. 

g. Tidak di daerah rawan tsunami. 

h. Tidak di daerah rawan banjir. 

i. Tidak dalam zona topan. 

j. Tidak di daerah rawan badai. 

k. Tidak dekat stasiun pemancar. 

l. Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, Persyaratan lokasi 

pembangunan rumah sakit jiwa meliputi : 
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a. Tidak berada di lokasi area berbahaya (di tepi lereng, dekat kaki gunung yang 

rawan terhadap longsor, dekat anak sungai atau badan air yang dpt mengikis 

pondasi, dekat dengan jalur patahan aktif/gempa, rawan tsunami, rawan banjir, 

berada dalam zona topan/badai, dan lain-lain). 

b. Harus tersedia infrastruktur aksesibilitas untuk jalur transportasi.  

c. Ketersediaan utilitas publik mencukupi seperti air bersih, jaringan air kotor, listrik, 

jalur komunikasi/telepon.  

d. Ketersediaan lahan parkir.  

e. Tidak berada di bawah pengaruh SUTT dan SUTET. 

f. Tidak lebih dari 15km jalan alteri primer 

 

2.2.5 Landasan Hukum Mendirikan Rumah Sakit Jiwa 

 Ada beberapa peraturan perundangan di Indonesia yang dapat di jadikan 

landasan hukum pendirian Rumah Sakit Jiwa, yaitu : 

a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), tentang hak warga Negara atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. 

b. UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan; 

1. Pasal 4, hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

2. Pasal 5, kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. 

3. Pasal 7, tentang tugas Pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

4. Pasal 8, tentang tugas Pemerintah menggerakkan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan. 

5. Pasal 9, tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

6. Pasal 24, tentang lingkup kesehatan jiwa. 

7. Pasal 25, tentang peran pemerintah dalam pengobatan, perawatan, pemulihan, 

dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa. 

8. Pasal 26, tentang pengobatan & perawatan penderita gangguan jiwa. 

c. PP 39/ 1995,  

Tentang penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa. Adanya peraturan-

peraturan hukum yang berlaku di Indonesia di atas, dijadikan landasan hukum 

diperlukannya sebuah fasilitas atau wadah bagi penderita gangguan kejiwaan. 
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Fasilitas atau wadah tersebut harus sesuai dengan karakteristik penderita 

gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, pembekalan berupa pembinaan mental, 

pendidikan, pembinaan moral dan perilaku, spiritual, interaksi sosial, etika, 

rekreasi, bermain, dan pengembangan diri melalui pemberian keterampilan kerla/ 

vokasional, sangat diperlukan oleh mereka menjadi sumber daya manusia yang 

berdaya guns, individu yang mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, 

seluruh fungsi tersebut diwadahi dalam satu wadah Rumah Sakit Jiwa bagi 

penderita gangguan kejiwaan. 

2.2.6 Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa 

 Klasifikasi RS jiwa didasarkan pada taraf kemampuan pelayanan yang 

tercermin dalan struktur organisasi, khususnya unit pelayanan fungsional yang ada, 

dengan klasifikasi sebagai berikut : 

a. Rumah Sakit Jiwa Kelas A memiliki (Sub) spesialisasi luas dengan 7 unit (UPF) 

dan 4 instalasi serta tempat diklat, dipimpin oleh Direktur ditambah 1 hingga 2 

orang wakil direktur yang menyediakan pelayanan intamural dan ekstramural. 

b. Rumah Sakit Jiwa Kelas B belum memiliki (Sub) spesialis yang luas dengan 4 unit 

(UPF) dan 4 instalasi, dipimpin oleh seorang Direktur yang memberikan pelayanan 

intramural dan ekstramural. 

c. Rumah Sakit Jiwa Kelas C tidak memiliki (Sub) Spesialis yang luas dengan 2 unit 

(UPF) dan 1 instalasi, dipimpin oleh seorang Direktur yang hanya memberikan 

pelayanan ekstramural. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit. Standart-standart yang 

terdapat pada rumah sakit  jiwa kelas A adalah : 

a. Kebutuhan Luas Total Luas Lantai Bangunan : 

Perhitungan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit kelas A 

minimal 100m²/ tempat tidur. 

b. Pelayanan : 

Rumah Sakit Jiwa kelas A harus memiliki : Pelayanan kesehatan tumbuh kembang 

anak dan remaja, Pelayanan kesehatan jiwa dewasa, Pelayanan kesehatan jiwa 

lansia, Pelayanan gangguan mental organic, pelayanan psikologi dan psikometri, 

Pelayanan ketergantungan obat/ NAPZA, Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, 

Pelayanan konseling dan psikoterapi, Pelayanan rehab mental, Pelayanan rehab 

medik, Pelayanan Spesialis Saraf, Pelayanan Sepesialis Radiologi, Pelayanan 
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Sepesialis Anak, Pelayanan Spesialis Anestesi, Pelayanan Laboratorium, 

Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Rawat 

Intensif. 

 

c. Tenaga Kerja  

1. Medis : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Subspesialis kedokteran 

Jiwa, Dokter Spesialis Saraf, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis 

Anak, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Spesialias Patologi Klinik, Dokter 

Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Rehab Medis, Dokter Umum, dan 

Dokter Gigi. 

2. Keperawatan : Keperawatan Ruang Rawat Inap, Keperawatan Ruang Rawat 

Intensif, Keperawatan Ruang Gawat Darurat (per-shift), Keperawatan Ruang 

Rawat Jalan. 

3. Tenaga Kesehatan Lain : Apoteker, Psikologis Klinis, Pekerja Sosial, SKM, 

SMF/SAA, Ahli Madya Gizi/SPGA, Ahli Madya kesehatan lingkungan, Ahli 

Madya Rekam Medis, Ahli Madya Fisioterapis, Ahli Madya Analisis 

Kesehatan (AAK), Perawat Anestesi, Ahli Madya Radiografer, Ahli Madya 

Elektromedis, Petugas Proteksi Radiasi (PPR). 

4. Tenaga Penunjang : S2 Perumahsakitan/Manajemen, Sarjana Ekonomi/ 

Akuntansi, Sarjana Hukum, Sarjana Administrasi, Akademik Komputer, D3 

umum/ SLTA /STM 

d. Tenaga Kesehatan Lain : Apoteker, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, SKM, SMF / 

SAA, Ahli Madya Gizi / SPAG, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan, Ahli Madya 

Rekam Medis, Ahli Madya Fisioterapis, Ahli Madya Analis Kesehatan (AAK), 

Perawat Anestesi, Ahli Madya Radiografer, Ahli Madya Elektromedis, Petugas 

Proteksi Radiasi (PPR).  

e. Tenaga Penunjang :  

1. Bangunan Utama : 

a) Ruang Administrasi adalah ruangan yang dimana pada ruangan ini 

dipergunakan untuk mengurus segala urusan administrasi rumah sakit. 

b) Ruang Rawat Jalan adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan 

(klinik). Yang terdiri dari: 
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1) Klinik tumbuh kembang anak dan remaja  

2) Klinik jiwa dewasa  

3) Klinik psikogeriatri  

4) Klinik gangguan mental organik  

5) Klinik psikometri  

6) Klinik ketergantungan obat / NAPZA  

7) Klinik spesialisasi lain  

8) Klinik konseling  

c) Ruang Rekam medik merupakan suatu unit di rumah sakit yang 

bertanggung jawab terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa dan 

penyajian data/informasi yang dapat digunakan bagi kepentingan rumah 

sakit maupun pemerintah. 

d) UGD/IGD merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam 

penyelenggaran pelayanan medik di fasilitas pelayanan kesehatan karena 

merupakan pintu pertama yang dituju oleh pasien dalam kondisi gawat 

darurat. 

e) Ruang Rawat Inap merupakan salah satu fungsi yang utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan medik dirumah sakit. Fungsi bangunan rawat 

inap adalah sebagai fasilitas untuk pasien yang memerlukan asuhan dan 

pelayanan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih 

dari 24 jam. Untuk kelas A memiliki kapasitas tempat tidur >100 TT. 

f) Ruang Rawat Inap Forensik adalah ruangan yang digunakan untuk 

pelayanan rawat inap forensik. 

g) Ruang Tindakan merupakan ruangan yang berfungsi untuk melakukan 

tindakan invasive ringan maupun non invasive. 

h) Ruang Rehabilitasi Medik merupakan bagian dari rumah sakit yang 

berperan menyelenggarakan program kesehatan yang mencangkup usaha 

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), 

Pemulihan (rehabilitatif). 

i) Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial adalah ruangan yang difungsikan 

sebagai rehabilitasi atau pemulihan pada mental dan sosial pasien. 

j) Ruang Rawat Jiwa Intensif merupakan instalasi pelayanan khusus jiwa di 

rumah sakit yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan 

berkesinambunagn selama 24 jam. 
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k) Ruang Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah ruangan yang melayani 

kesehatan jiwa masyarakat. 

l) Ruang Radiologi adalah salah satu sarana penunjang medis yang 

memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan 

berupa foto/gambar/imaging yang dapat membantu dokter dalam merawat 

pasien. 

m) Ruang Farmasi adalah suatu bagian dari suatu Rumah Sakit di bawah 

pimpinan seorang Apoteker dan dibantu oleh beberapa orang Apoteker 

yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara professional, tempat, atau fasilitas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. 

n) Ruang Laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, 

pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Pada laboratorium rumah 

sakit jiwa terdapat ruangan hematologi, ruang kimia klinik, ruang serologi, 

mikrobiologi dan parasitologi. 

o) Ruang Komite Medik dan SPI adalah ruangan yang diperuntukkan kepada 

Komite Medik dan SPI (Satuan Pengawas Internal) yang berfungsi untuk 

mengawasi semua kegiatan baik yang bersifat medis maupun non medis/ 

administrasi pada rumah sakit. 

p) Ruang Penyuluhan PKMRS adalah ruang penyuluhan kesehatan yang 

khusus dikembangkan untuk membantu pasien dan keluarganya untuk bisa 

menagani kesehatanya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang 

berkesinambungan antara dokter dan pasien atau petugas kesehatan dengan 

pasien dan keluarganya. 

q) Ruang Pemulasaraan Jenazah Fasilitas untuk meletakkan/menyimpan 

sementara jenazah sebelum diambil oleh keluarganya, memandikan 

jenazah, pemulasaraan dan pelayanan forensik. 

r) Dapur / Gizi Fasilitas melakukan proses penanganan makanan dan 

minuman meliputi kegiatan; pengadaan bahan mentah, penyimpanan, 

pengolahan, dan penyajian makanan-minuman. 
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2. Bangunan Penunjang 

a) Ruang Generator Set adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat 

Genset  

b) IPAL merupakan singkatan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah. IPAL 

berfungsi sebagai tempat pengolahan air limbah dari rumah sakit seperti 

air limbah kamar mandi, air limbah dapur, air limbah laundry, dll.  

c) Tempat Pembuangan Sampah sementara adalah tempat penampungan 

terhadap sampah rumah sakit yang sifatnya hanya sementara nantinya akan 

diangkut oleh DKP dan di bawa menuju TPA.  

d) Gudang Farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan dan 

pendistribusian barang berupa obat – obatan, alat kesehatan, dan 

perbekalan kesehatan lainnya.  

e) Gudang Barang adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan alat – alat pada rumah sakit.  

f) Laundry merupakan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit yang 

berfungsi sebagai tempat pencucian linen kotor seperti pakaian pasien, 

selimut, bed cover dll.  

g) IPSRS / Bengkel merupakan singkatan dari Instalasi Pemeliharaan Sarana 

Rumah Sakit. Fungsi IPSRS adalah pemeliharaan terhadap bangunan 

rumah sakit seperti instalasi listrik, telepon, alat elektro medik, mesin atau 

sarana – sarana lain yang terdapat pada rumah sakit.  

h) Ruang Perpustakaan merupakan salah satu contoh jenis perpustakaan 

khusus, koleksinya sebagian besar berhubungan dengan kesehatan, 

kedokteran dan sejenisnya. Pemakai juga khusus, mulai dari pasien, 

keluarga yang sedang menunggu pasien hingga tenaga kesehatan.  

i) Ruang Diklat adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat pelatihan dan 

pendidikan bagi mahasiswa yang akan praktek kerja lapangan.  

j) Ruang Pertemuan merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat 

pertemuan atau kunjungan.  

k) Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan 

peribadahan atau persembahyangan.  
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f. Peralatan 

1. Instalasi Gawat Darurat : Diagnostik Set, Alat Fiksasi, Tabung Oxygen, , 

Minor Surgery Set, Sterilisator, Vacum Suction, Defribrilator, Resusitasi Set, 

Electrocardiography. 

2. Instalasi Rawat Jalan : ECG (Electro Cardio Gram), ECT Kit (Electro 

Comvulsive Therapy), Perlengkapan diagnostik, Peralatan Fisioterapi, EEG 

Brain mapping (Electro Enchephalo Graphy). 

3. Alat Diagnostik : Psikometri, Psikodiagnostik. 

4. Elektromedik : EKG, EEG, EEG Brain Mapping. 

5. Instalasi Rawat Inap : Suction, Sterilizator, Electronic Convulsion Therapy 

(ECT). 

6. Instalasi Radiologi : X-Ray. 

7. Instalasi Laboratorium. 

a) Peralatan Canggih : Automatic Haematology Analyzer, Automatic Blood 

Chemistry Analyzer, ELISA automatic / semiautomatic Analyzer, Drug 

Monitor  

b) Peralatan Sedang : Binocular Microscope, Sentrifuge, Autoclave . 

c) Peralatan Sederhana : Rak dan Tabung LED, Haemotology Cell Counter, 

Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong, Glucose meter. 

8. Ruang Isolasi Jiwa 

a) APD untuk petugas kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun / Sarung 

tangan / Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup wajah, apron.)  

b) Peralatan untuk pasien : Termometer, Stetoscope, Sphygmomanometer, 

Tourniquet, IV Set, Pole, Basin, Mobile Screen, Bedpan, Bed linen.  

9. Instalasi Rahabilitasi Medik : Exercises Treadmill, Static Bicycle / 

Ergocycle, Shortwave Diathermy, Infrared, Nebulizer. 

10. Instalasi Rehabilitasi Mental : Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Tata 

Boga, Alat Tata Busana, Alat Pertukangan, Alat Melukis, Alat 

Pertamanan / Pertanian / Perikanan / Peternakan. 

g. Administrasi dan Manajemen 

Rumah Sakit Jiwa kelas A harus memiliki: Status Badan Hukum, Struktur 

Organisasi, Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas, Peraturan Internal Rumah 

Sakit (HBL & MSBL), Komite Medik, Komite Etik & Hukum, Satuan 
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Pemeriksaan Internal, Surat Izin Praktik Dokter, Perjanjian Kerjasama Rumah 

Sakit & Dokter, Akreditasi RS. 

2.2.7 Fungsi dan Peran Rumah Sakit Jiwa 

 Rumah Sakit Jiwa berperan memberikan pelayanan kesehatan jiwa, baik di 

dalam Rumah Sakit Jiwa maupun di luar Rumah Sakit Jiwa untuk mendekatkan 

pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat. Adapun Fungsi dari Rumah Sakit Jiwa 

menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 135/Menkes/SK/IV/78 adalah sebagai 

berikut : 

a. Kunjungan Rumah, Dilakukan untuk , emantau keadaan pasien yang telah keluar 

dari Rumah Sakit Jiwa. 

b. Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Penyuluhan diperuntukkan kepada 

masyarakat luas, antara lain melalui: 

1. Organisasi Sosial : Dharma Wanita, PKK, GOW, Organisasi Pemuda, dll. 

2. Instansi pemerintah / swasta, sekolah, dsb. 

3. Media massa seperti. radio, surat kabar, selebaran, brosur, .d1l. 

c. Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu, berupa: 

1. Integrasi dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten dan sekitarnya. 

2. Integrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa lanjutan. 

d. Pelayanan Kesehatan Jiwa Inter Sektoral 

Pelayanan Kesehatan Jiwa Inter Sektoral dan wadah BPKJM (Badan Pelaksana 

Kesehatan Jiwa Masyarakat) guna menangani masalah kesehatan jiwa masyaakat, 

antara lain: 

1. Korban Pasung . 

2. Gelandangan Psikotik. 

3. Penyalahgunaan NAPZA. 

4. Stress Psikososial, d1l. 

 

Rumah sakit jiwa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan 

pelayanan pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa dan untuk 

menyelenggarakan tugas itu rumah sakit jiwa memiliki fungsi lain: 

a. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa pencegahan( preventif). 

b. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa pemulihan (kuratif). 
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c. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi. 

d. Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat. 

e. Melaksanakan sistem rujukan (sistem referral) 

 

2.2.8 Sistem Manajemen Dan Prosedur Operasional Rumah Sakit Jiwa 

Sistem Manajemen yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah menerapkan otonomi 

daerah, maka dari itu status kepemilikan Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah milik 

pemerintah daerah dibawah pengelolaan Departemen Kesehatan. 

Sedangkan Manajemen yang ada di Rumah Sakit Jiwa Swasta dikelola oleh 

badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, 

miliki Yayasan tertentu, Orgs Keagamaan (Muhammadiyah), Organisasi perorangan, 

Kelompok dan jaringan Nasional atau Internasional 

Pengelolaan manajemen RSJ dibentuk dengan selalu memperhatikan nilai-nilai 

ke efektifan pengelolaan dalam rangka menuju fasilitas pelayanan kesehatan jiwa 

terpadu yang bermutu, oleh karena itu pengelolaan organisasi RSJ berpegang pada 

prinsip-prinsip total quality management ( Managemen kualitas penuh), continuous 

improvement ( Perbaikan terus-menerus ), dan quality assurance ( Kualitas Ansuransi 

). 

Ketiga prinsip manajemen ini akan mengantarkan RSJ menjadi fasilitas 

pelayanan kesehatan jiwa terpadu yang efektif dan bermutu baik dalam aspek 

pengelolaan dan pelayanan maupun dalarn penyelenggaraan kegiatan medis sampai 

pasca medic, yang semuanya diharapkan bermuara kepada pembentukan mereka 

menjadi sumber daya manusia yang berdaya guna, individu yang mandiri dan mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 Pasal 65 dan 66 tentang Pembiayaan 

Kesehatan sumber pembiayaan Rumah Sakit Jiwa Terpadu berasal dari bantuan 

pemerintah pusat dan daerah, yang dibantu oleh lembaga/pihak-pihak lain sebagai 

sumber penyandang dananya (donator) dan bersifat sosial, pembayaran dari pasien yang 

mempunyai keluarga dan mampu. 

Prosedur Pelayanan Rawat Jalan untuk meningkatkan mutu pelayanan, 

khususnyaa pelayanan unit fungsional, telah disusun prosedur pelayanan baku standar 
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pelayanan yang telah dikembangkan sesuai pedoman sebagaimana yang dianjurkan oleh 

Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, yaitu : 

a. Standar Pelayanan Rawat Jalan 

Tujuan : pelayanan rawat jalan 

Prosedur : Keluarga pasien mendaftarkan di loket untuk menyelesaikan 

administrasi dan menyiapkan status rekan medic, Kernudian pasien dibawa ke 

poliklinik untuk ditangani psikiater atau dokter. Pasien dalam keadaan gawat 

darurat dapat langsung dibawa ke UGD dibantu tenaga Satpam. Setelah diperiksa 

pasien dapat dipulangkan setelah diterapi dan membayar resep, dimasukkan ke 

ruang rawat inap, dirujuk ke unit UPF lain di lingkungan Rumah Sakit Jiwa 

Pemeriksaan penunjang di Lab. 

b. Standar Pelayanan Farmasi 

Prosedur : Penanggung jawab pemesanan apoteker mengisi formulir pemesanan 

obat. Obat yang telah diterima dicatat dan di distribusikan ke apotek instalasi 

farmasi RSJ. Pengeluaran obat berdasarkan resep dokter untuk pasien. 

c. Standar Pelayanan Laboratorium 

Tujuan : Memberi petunjuk proses pelayanan laboratorium. 

Prosedur : Petugas unit perawatan mengantar pasien ke laboratorium dengan 

membawa surat dokter, selanjutnya petugas lab mencatat data pasien dan dilakukan 

pengambilan sampel sesuai permintaan dokter dan dicatat hasilnya untuk arsip dan 

diserahkan ke dokter pemeriksa. 

d. Standar Perawatan Gawat Darurat 

Tujuan : member pelayanan secara cepat dan tepat pada pasien yang datang di 

UGD 

Prosedur : Pasien datang dan diperiksa keadaan umurnnya, meliputi tekanan darah, 

nadi, suhu, respirasi, serta dilakukan amnese terhadap keluarga/ pasien untuk 

mendapatkan tindakan selanjutnya. Pasien akut harus ditunggui keluarganya 

hingga tenang dan dipindahkan dari bangsal perawatan akut ke bangsal rawat inap. 

e. Standar Pelayanan ECT 

Tujuan : memperlancar pelayanan ECT 

Prosedur : Pasien diantar & ditunggu petugas bangsal yang ikut dalam tim 

pelaksanaan ECT. Bila terjadi keadaan darurat, ketua tim merujuk pasien ke UGD. 

Setelah selesai pasien dikembalikan ke bangsal. 
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f. Standar Pelayanan Terapi Okupasi 

Tujuan : pelayanan tepat sesuai prosedur dan memuaskan pelanggan. 

Prosedur : Pasien dikirim ke unit rehabilitasi disertai surat dokter. Kemudian 

petugas rehabilitasi melakukan seleksi pasien rehabilitasi, yaitu 4-10 orang per 

kelompok. Setelah proses terapi kelompok selesai, petugas membuat penilaian dan 

pasien dikembalikan ke bangsal. 

g. Standar Pelayanan Psikologi 

Tujuan : pelayanan psikologis yang memuaskan pelanggan 

Prosedur : Pasien yang dinyatakan boleh pulang diantar ke layanan psikologik. 

Psikolog rnenulis status penyelesaian administrasi. Pada saat pasien diberi 

pelayanan psikologi, keluarga menyelesaikan administrasi. Setelah keluarga 

selesai mengurus administrasi, dilakukan konsultasi keluarga, kemudian pasien & 

keluarga boleh pulang. 

 

2.2.9.   Aktifitas Penyembuhan Di Dalam Rumah Sakit Jiwa 

Aktifitas di Rumah Sakit Jiwa secara garis besar dibagi menjadi tiga 

kelompok kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan penyembuhan pasien gangguan jiwa 

Semua kegiatan yang dilakukan di dalam rumah sakit jiwa yang berhubungan 

dengan proses penyembuhan pasien gangguan jiwa. Secara garis besar dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Kegiatan mendiagnosa dengan menggunakan acuan klasifikasi gangguan 

jiwa. 

2. Kegiatan Kuratif kegiatan perawatan dan pengobatan melalui kegiatan terapi. 

Kegiatan terapi yang termasuk dalam kegiatan Kuratif adalah : 

a) Terapi Fisik (Somatotherapy). 

b) Terapi Psikologik (Psikoterapi). 

c) Terapi Sosial. 

3. Kegiatan Rehabilitasi   

Kegiatan memulihkan pasien gangguan jiwa menjadi individu yang siap 

kembali ke masyarakat, kegiatan ini diakukan pada pasien gangguan jiwa 

yang hampir pulih. Kegiatan ini sangat kompleks dan meliputi berbagai 

macam kegiatan seperti kegiatan medis, psikologi, pendidikan, sosial, dan 

sebagainya. Kegiatan 
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Rehabilitasi terdiri dari tiga tahap yaitu : 

a) Tahap persiapan, mempunyai bentuk kegiatan : 

Terapi Kerja (Occupational) Memberikan kesibukan dan kreatifitas pada 

pasien dengan latihan kerja (Sumber : Cox Anthony. Design for health 

care. Butterworth & Co. Ltd, UK, 1981, hal 79). 

Rekreasi dalam lingkungan rumah sakit 

b) Tahap penyaluran dengan menyalurkan kembali pasien : Gangguan jiwa 

ke keluarga dan masyarakat jika sudah pulih gangguan jiwanya. 

c) Tahap pengawasan dengan mengadakan Home Visit atau penderita 

gangguan jiwa kontrol rutin ke rumah sakit jiwa. 

 

2.2.10 Klasifikasi Terapi Penyembuhan Pasien 

a. Terapi fisik (Somatotheraphy)  

Sumber : Maramis, W.F. Ilmu Kedokteran Jiwa, Airlangga University Press, 

Surabaya, 1980, hal (457 -483). 

 

1. Farmakotherapy : penggunaan obat. 

 

Gambar 2.1 Contoh Terapi Penyembuhan dengan Obat-obatan 

Sumber : google.com/terapi obat 

2. Terapi ECT (Elektrokonvulsi) : pengunaan aliran listrik 

 

Gambar 2.2 Contoh Terapi Penyembuhan dengan Aliran Listrik 

Sumber : google.com/elektrokonvulsi 
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3. Terapi bedah jiwa (Pshychosurgery) : dengan pembedahan otak bagi 

pasien GMO (Gangguan Mental Organik). 

 

Gambar 2.3 Contoh Terapi Penyembuhan Dengan Operasi 

Sumber : google.com/pshychosurgery 

b. Terapi Psikologik (Psikoterapi) 

1. Terapi Katarsis : pencurahan isi hati pasien untuk mengurangi kecemasan 

dan perasaan negatif lainnya. 

2. Terapi persuasi : membangkitkan, mengubah, memperkuat impuls tertentu 

dan membuang impuls yang mengganggu. 

3. Terapi sugesti : penanaman pikiran untuk membangkitkan kepercayaan diri. 

4. Bimbingan : memberikan nasehat secara praktis dan khusus tentang 

pergaulan, komunikasi antar manusia dan sebagainya. 

5. Konseling : wawancara untuk membantu pengenalan pasien terhadap dirinya 

sendiri. 

6. Terapi perilaku : pengawasan terhadap perilaku pasien yang menyimpang.  

7. Terapi relaksasi : menetralkan pengeluaran hormon yang berlebihan akibat 

stres. 

8. Terapi baca : kegiatan membaca buku untuk membuka pikiran dan 

kepribadian. 

9. Terapi warna : menggunakan warna untuk menyeimbangkan aura tubuh. 

10. Terapi musik : menggunakan musik yang menenangkan untuk mengatasi 

stress. 

b. Terapi Sosial : 

1. Terapi Keluarga : melibatkan anggota keluarga untuk membantu proses 

penyembuhan. 

2. Terapi kelompok : dilakukan secara berkelompok, bersama–sama 

melakukan aktivitas untuk meningkatkan proses sosialisasi. 
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2.2.11 Persyaratan Ruang  

  Persyaratan ruang merupakan pedoman dalam merencanakan dan merancang 

sebuah bangunan. Pada Rumah sakit Jiwa Kelas A, standar dan persyaratan ruang 

mengacu pada standarisasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit  

Data Arsitek. Berikut ini adalah fasilitas atau ruang yang wajib ada pada Rumah Sakit 

Jiwa Tipe A, yaitu : 

a. Kelompok Pelayanan umum 

1. Parkir 

a) Parkir karyawan 

b) Parkir tamu/umum 

2. Hall penerima 

3. Ruang Tunggu 

b. Kelompok Semi Umum 

1. Administrasi 

a) R. Direktur 

b) R. Wakil Direktur 

c) Secretariat 

d) Bidang pelayanan Medis 

e) Bidang pelayanan umum 

f) Bidang perawatan 

g) Ruang rapat 

h) Kamar mandi 

2. Medis 

a) Apotik 

b) Laboratorium 

c) Radiologi 

d) Intalazi gizi 

e) Kesehatan masyarakat 

f) R. Periksa 

g) R. Operasi 

h) R. Team worker 

i) R. Elektronik 
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c. Kelompok Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap 

1. Ruang Gawat darurat ( UGD/IGD) 

2. Bangsal rehabilitasi 

3. Menza. Merupakan ruang makan bersama seluruh pasien dari semua 

bangsal. 

4. Ruang-ruang Terapi/tahap rehabilitasi 

a) Pelayanan fisioterapi 

b) Pelayanan okupasi terapi 

c) Pelayanan terapi bicara 

d) Pelayanan ortotis-prostetis 

e) Pelayanan psikologi 

f) Pelayanan sosial medik 

5. R. Dokter 

6. Poliklinik 

a) Poliklinik tumbuh kembang anak dan remaja 

b) Poliklinik jiwa dewasa 

c) Poliklinik psikogeriatri 

d) Poliklinik gangguan mental organik 

e) Poliklinik psikometri 

f) Poliklinik ketergantungan obat / NAPZA 

g) Poliklinik spesialisasi lain 

h) Poliklinik konseling 

i) Poliklinik spesialis jiwa 

j) Poliklinik syaraf 

k) Poliklinik gigi 

l) Poliklinik elektomedik 

m) Konsultasi psikologis 

n) Instalasi farmasi,Radiologi 

d. Kelompok Pelayanan Penunjang 

1. Kamar mayat 

2. Garasi 

3. Pos keamanan 

4. Dapur  

5. Laundry/ tempat cuci 
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6. Kantin Karyawan 

7. Tempat ibadah dll 

Penjelasan mengenai fasilitas atau ruangan yang wajib ada di Rumah Sakit 

Jiwa berdasarkan aturan maupun standart yang ada 

a. Parkir 

Tabel 2.2  Standart Ukuran Ruang Parkir Rumah Sakit  

Jumlah 

Tempat Tidur 

 

50 

 

75 

 

100 

 

150 

 

200 

 

300 

 

400 

 

500 

 

1000 

Kebutuhan 

(SRP) 

 

97 

 

100 

 

104 

 

111 

 

118 

 

132 

 

146 

 

160 

 

230 

Sumber : keputusan direktur jendral peruhubungan darat No : 

272/HK.105/DRJD/96 

Tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada 

ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. 

Tata letak pelataran parkir dapat di klasifikasikan sebagai berikut : 

1. Pintu masuk dan pintu keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan  

 
Gambar 2.4  Sirkulasi Parkir  

Sumber : Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir (Departemen 

perhubungan) 

2. Pintu masuk dan pintu keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas. 

 
Gambar 2.5 Sirkulasi Parkir  

Sumber : Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir (Departemen 

perhubungan) 
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3. Pintu masuk dan pintu keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan  

 
Gambar 2.6 Sirkulasi Parkir 

Sumber : Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir (Departemen 

perhubungan) 

 

4. Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada satu ruas berbeda 

 
 

Gambar 2.7 Sirkulasi Parkir 

Sumber : Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir (Departemen 

perhubungan) 

b. Ruang tunggu 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.8 Contoh Denah Layout Ruang Tunggu Rs.Elizabeth 

        Sumber : Rs Elizabeth 

1. Tiap tiap Klinik harus memiliki ruang tunggu tersendiri dengan kapasitas 

yang memadai. 
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2. Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan 

perhitungan 1-1,5 m2/orang. 

3. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun 

mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. 

4. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. 

5. Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi 

tangan.  

6. Ruang tunggu untuk pasien penyakit menular harus dipisah dengan pasien 

tidak menular khususnya pasien anak dan kebidanan. 

c. Administrasi 

Ruang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya pelayanan 

pendaftaran dan rekam medik internal pasien di Ruang Perawatan Intensif. Ruang 

ini berada pada bagian depan Ruang Perawatan Intensif dengan dilengkapi loket 

atau Counter, meja kerja, lemari berkas/arsip dan telepon/interkom. 

Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3~5 m2/ 

petugas. 

d. Medis 

1. Apotek 

Berdasarkan surat Keputusan Menkes RI No. 278/Menkes/SK/V/1981 

tentang persyaratan apotek yang kemudian diperbaharui dengan Permenkes 

No. 1332/Menkes/Per/X/2002, tertulis bahwa : 

Bangunan Apotek terdiri dari : 

a) Ruang tunggu  

b) Ruang peracikan dan penyerahan obat 

c) Ruang administrasi 

d) Ruang laboratorium penguji sederhana 

e) Ruang penyimpanan alat 

f) Wc 
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2. Laboratorium 

Fungsi Laboratorium memberikan pelayanan diagnostic 

 

     Gambar 2.9 Alur Sirkulasi Kegiatan Laboratorium 

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, 

2012 

 
Gambar 2.10 Unit Laboratorium Rs Utama MUnchen-Perlach 

Sumber : Data Arsiterk Jilid 2 

Tata letak dan persyaratan ruang : 

a) Berdekatan dengan IGD dan radiologi  

b) Mudah dijangkau dari poliklinik  

c) Udara dalam laboratorium tidak boleh beredar pada satu tempat yang sama 

karena rentan akan kontaminasi zat-zat aditif, sehingga harus ada akses 

untuk dapat segera membuang udara 
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d) Jika udara akan diedarkan kembali, dianjurkan sistem filtrasi yang sangat 

baik 

e) Sangat dianjurkan adanya exhaust (penyejuk ruangan), tetapi harus 

memilliki jalur tersendiri agar tidak mengkontaminasi ruang lain 

f) Lingkup kerja laboratorium harus dapat menampung perlengkapan penting 

seperti vacum, gas medik, dan electrical services. 

g) Ruang pengambilan/penerimaan spesimen harus terpisah dari ruangan 

pemeriksaan untuk menghindari kontaminasi 

h) Harus ada almari pendingin untuk menyimpan reagensia tertentu 

i) Ruang pengambilan hasil dapat disatukan dengan administrasi 

 

3. Radiologi 

 

Gambar 2.11 Unit Radiologi 

Sumber : Data Arsitek jilid 2 

Radiologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan radiasi pegion 

(sinar-X, sinar gamma, sinar kosmik, serta partikel beta, alfa dan neutron) . Unit 

radiologi umumnya terdapat di semua rumah sakit termasuk puskesmas. Unit 

radiologi membutuhkan beberapa ruang utama sebagai berikut : 

a) Ruang ganti pakaian 

b) Ruang penyinaran 

c) Ruang operator 

d) Ruang kamar gelap 

e) Ruang sanitasi 

f) Ruang baca film  

g) Ruang perencanaan dosis 
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Ukuran ruang minimum tergantung pada peralatan yang diperlukan dan 

kenyamanan gerak pemakai didalam pengoperasiannya. 

Gambar 2.12 Unit Radiologi Klinik Universitas Bonn 

Sumber : Data Arsitek jilid 2 

Tabel 2.3 Standart Ruang Radiologi 

No Ruang Ukuran Tinggi Keterangan 

1 Penyinaran 24 m² 3 m²  

2 Ganti Pakaian 2 m² 2.85 m² Dibedakan pria dan 

wanita 

3 Operator 4 m² 2.85 m² Untuk diagnostik 

digabung dengan ruang 

penyinaran 

4 Kamar Gelap 6 m² 2.85 m² Hanya untuk diagnostik 

5 Sanitasi 2 m² 2.65 m² Dibedakan untuk 

diagnostik dan terapi 

6 Baca film 24 m² 2.85 m² Dibedakan untuk 

diagnostik dan terapi 

7 Perencanaan 

dosis 

6 m² 2.85 m² Hanya untuk terapi 

Sumber : Standart Ruang Radiologi 

Persyaratan ruang penyinaran : 

a. Ketinggian jendela minimum 2.10m dari lantai luar, untuk ruang terapi tidak 

boleh ada jendela. 

b. Lantai harus mudah dibersihkan 
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c. Pintu dilapisi timbal setebal 2mm untuk pesawat sinar X s/d 125 KV dan diberi 

tanda dengan lampu sehingga setiap orang yang masuk akan segera diketahui 

oleh operator. 

d. Semua pintu masuk kedalam ruang terapi harus menggunakan sistem sakelar 

interlock sehingga jika pintu belum tertutup dengan baik, unit pesawat radiasi 

(sinar x, cobalt, dll) tidak akan berfungsi dan pintu tersebut tetap harus dapat 

dibuka dari dalam. 

e. Untuk mengamankan ambang pintu dari hamburan radiasi, pintu masuk harus 

berbentuk pintu sorong yang dilapisi timbal setebal 2 mm dan lebarnya harus 

melebihi lebar ambang pintu. 

f. Detail arsitektur harus tetap merupakan suatu kesatuan konstruksi. 

g. Didalam ruang terapi setiap ventilasi luar terletak 210 cm dari lantai luar dan 

lubangnya harus diberi perlindungan; jika tidak menggunakan lubang ventilasi 

harus menggunakan AC. 

h. Ruang terapi harus dilengkapi dengan sistem rangkaian TV terbatas (CCTV). 

 
Gambar 2.13 Ventilasi Ruang Radiologi 

Sumber : Standart Ruang Radiologi 

4. Instalasi Gizi 

 

Gambar 2.14 Sirkulasi Kegiatan Instalasi Gizi 

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, 

2012 
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Memberikan pelayanan konsumsi bagi pasien perawatan/rawat inap, ICU, 

IGD. 

Tata letak dan persyaratan ruang : 

a. Lokasinya harus jauh dari penglihatan atau jangkauan umum. 

b. Memiliki pintu masuk dan pintu keluar sendiri. 

c. Permukaan dinding harus kuat, rata, berwarna terang, dan menggunakan 

cat tidak luntur serta tidak menggunakan cat yang menggunakan logam 

berat. 

d. Semua bahan-bahan makanan disimpan pad arak –rak dengan ketinggian 

rak terbawah 15cm-25cm dari permukaan lantai. 

e. Penyimpanan bahan makanan tidak boleh menyentuk lantai, dinding, dan 

langit-langit. Dengan ketentuan jarak bahan makanan dengan lantai 15cm, 

jarak bahan makanan dengan dinding 5cm, jarak makanan dengan langit-

langit atau plafound 60cm, kelembaban ruangan 80-90%. 

f. Semua gudang bahan makanan hendaknya berada dibagian yang tinggi. 

g. Bahan makanan tidak boleh berada dibawah saluran air bersih maupun 

limbah, untuk menghindari kebocoran. 

h. Tidak boleh ada jaringan drainase didaerah gudang makanan. 

i. Layout dapur utama setidaknya adalah panjang ruang sama dengan dua 

kali lebar ruang. 

j. Gudang penyimpanan terpisah antara basah dan kering, ataupun bahan 

aman dan riskan flameable (misal tabung gas, minyak tanah). 

k. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran menjadi poin penting dalam 

perencanaan unit gizi utamanya dapur. 

l. tidak ada bakuan luas, kisaran luas dapur utama minimal 0,6 meter persegi 

per tempat tidur. 
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Gambar 2.15 Denah Instalasi Gizi 

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, 

2012 

Standrat kelengkapan ruang instalasi gizi : 

a) Ruang penerimaan  

b) Persiapan 

c) Dapu besar 

d) Dapur pastry 

e) Pantry 

f) Cold storage 

g) Cold room 

h) Ruang cuci 

i) Simpan alat 

j) Gudang bahan 

k) Gudang air 

l) Jalur trolley kotor 

m) Jalur trolley bersih dan distribusi 

n) Ruang ganti, lavatory 

o) Ruang kepala instalasi dilengkapi ruang tamu 

5. Ruang Operasi  

  Ruang operasi dibutuhkan pasien yang memiliki gangguan jiwa  dengan terapi 

bedah (pshychosurgery) dengan pembedahan otak bagi pasien GMO 

(Gangguan Metal Organik). 
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  Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 10 

ayat (2) menyebutkan, bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bahwa persyaratan minimal bangunan rumah sakit diantaranya adalah 

harus memiliki ruang operasi.  

a. Alur Sirkulasi Kegiatan Operasi, sebagai berikut : 

 

Gambar 2.16 Alur Sirkulasi Kegiatan Operasi 

Sumber : Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakitt Ruang Operasi 

b. Persyaratan Dasar Aksesibilitas: 

Tabel 2.4 Persyaratan Dasar Aksesibilitas 

Keterangan Area Persyaratan min 

Area bebas lalu lintas (antara rel pegangan 

tangan) 

2.30 m 

Sama diatas, apabila tempat tidur harus mampu 

berputar. 

2.40 m 

Lebar bebas dari lorong ke akses area tempat 

tidur (ruang operasi, area persiapan, dan lain-

lain) 

 

1.10 m 

Sumber : Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakitt Ruang Operasi 
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c. Pembagian Zona Ruang 

  Terdapat pembagian zona pada sarana ruang operasi rumah sakit, dibagi 

menjadi lima zona: 

 

Gambar 2.17 Pembagian Zona Ruang OperasiGa 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi  

Keterangan: 

1 = Zona Tingkat Resiko Rendah (Normal) 

2 = Zona Tingkat Resiko Sedang (Normal dengan Pre Filter) 

3 = Zona Resiko Tinggi (Semi Steril dengan Medium Filter) 

4 = Zona Resiko Sangat Tinggi (Steril dengan prefilter, medium  filter dan hepa filter, Tekanan Positif) 

5 = Area Nuklei Steril (Meja Operasi) 

a) Zona 1, Tingkat Resiko Rendah (Normal) 

Zona ini terdiri dari area resepsionis (ruang administrasi dan pendaftaran), 

ruang tunggu keluarga pasien, janitor dan ruang utilitas kotor. Zone ini 

mempunyai jumlah partikel debu per m3 > 3.520.000 partikel dengan 

diameter 0,5 μm (ISO 8 - ISO 14644-1 cleanroom standards Tahun 1999). 

b) Zona 2, Tingkat Resiko Sedang (Normal dengan Pre Filter) 

 Zona ini terdiri dari ruang istirahat dokter dan perawat, ruang plester, pantri 

petugas, ruang tunggu pasien (holding), ruang transfer dan ruang loker 

(ruang ganti pakaian dokter dan perawat) merupakan area transisi antara 

zona 1 dengan zone 2. Zone ini mempunyai jumlah maksimal partikel debu 

per m3 3.520.000 partikel dengan dia. 0,5 μm (ISO 8 - ISO 14644-1 

cleanroom standards Tahun 1999). 

c) Zona 3, Tingkat Resiko Tinggi (Semi Steril dengan Medium Filter) 
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Zona ini meliputi kompleks ruang operasi, yang terdiri dari ruang 

persiapan (preparation), peralatan/instrument steril, ruang induksi, area 

scrub up, ruang pemulihan (recovery), ruang linen, ruang pelaporan bedah, 

ruang penyimpanan perlengkapan bedah, ruang penyimpanan peralatan 

anastesi, implant orthopedi dan emergensi serta koridor-koridor di dalam 

kompleks ruang operasi.  

d) Zona 4, Tingkat Resiko Sangat Tinggi (Steril dengan Pre Filter, Medium 

Filter, Hepa Filter) 

e) Zona 5, Area Nuklei Steril 

Area ini terletak dibawah area aliran udara kebawah (;laminair air flow) 

dimana bedah dilakukan. Area ini mempunyai jumlah maksimal partikel 

debu per m3 adalah 3.520 partikel dengan dia. 0,5 μm (ISO 5 s/d ISO 6 - 

ISO 14644-1 cleanroom standards Tahun 1999). 

d. Kebutuhan ruang operasi 

1. Ruang Operasi Minor 

 

Gambar 2.18 Denah Ruang Operasi Minor 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 
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Gambar 2.19 Ruang Operasi Minor 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 

Area yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembedahan minor, ± 36 m2, 

dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x 3 m. 

Peralatan yang digunakan pada ruang operasi minor adalah : 

a) Meja Operasi. 

b) Lampu operasi tunggal. 

c) Mesin Anestesi dengan saluran gas medik dan listrik menggunakan pendan 

anestesi atau cara lain. 

d) Peralatan monitor bedah, dengan diletakkan pada pendan bedah atau cara 

lain. 

e) Film Viewer. 

f) Jam dinding. 

g) Instrument Trolley untuk peralatan bedah. 

h) Tempat sampah klinis. 

i) Tempat linen kotor. 

j) Lemari obat/ peralatan dan lain-lain. 
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2. Ruang Operasi Umum 

 

Gambar 2.20 Denah Ruang Operasi Umum 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 

 

Gambar 2.21 Ruang Operasi Umum 

Sumber : google/RuangOperasi 

Area yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembedahan umum minimal 

42 m2, dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7m x 6m x 3m. 

Peralatan yang digunakan pada ruang operasi umum adalah : 

a) 1 (satu) meja operasi (operation table), 

b)  1 (satu) set lampu operasi (Operation Lamp), terdiri dari lampu utama dan 

lampu satelit. 

c) 2 (dua) set Peralatan Pendant (digantung), masing-masing untuk pendan 

anestesi dan pendan bedah. 
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d) 1 (satu) mesin anestesi, 

e) Film Viewer. 

f) Jam dinding. 

g) Instrument Trolley untuk peralatan bedah. 

h) Tempat sampah klinis. 

i) Tempat linen kotor dll. 

3. Ruang Operasi Besar 

 

Gambar 2.22 Denah Ruang Operasi Besar 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 

 

Gambar 2.23 Ruang Operasi Besar 

Sumber : google/ruangoperasibesar 
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4. Ruang Induksi 

  Pasien bedah menunggu di ruangan ini, apabila belum siap. Pembiusan lokal, 

regional dan total dapat dilakukan diruangan ini. Ruangan harus tenang, dan 

ruangan ini terbebas dari bahaya listrik. 

  Area ruang induksi (preoperatif) yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 15 m2. 

 

Gambar 2.24 Denah Induksi 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 

5. Ruang Penyimpanan Peralatan 

  Ruangan ini digunakan untuk menyimpan dan menyiapkan bahan-bahan bersih 

dan steril yang dipakai serta peralatan/instrumen untuk pembedahan pasien, 

penyimpanan dan penyiapan obat terjamin keamanannya, termasuk cairan 

suntik. 

  Ruangan ini juga berfungsi sebagai area penyimpanan alternatif trolley obat. 

Ruangan menyediakan tempat penyimpanan obat-obat berbahaya, sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Hanya petugas yang berkepentingan boleh masuk ke dalam ruaangan ini. Luas 

area ruangan ini sebaiknya ± 14 m2. 
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Gambar 2.25 Denah Ruang Operasi Besar 

Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi 

6. Ruang IGD/UGD 

 

Gambar 2.26 Sirkulasi Ruang IGD 

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana 

Kesehatan, 2012 
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Berikut ini adalah pedoman teknis dalam merencanakan dan merancang Ruang 

Gawat Darurat bedasarkan Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang 

Gawat Darurat Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana 

Kesehatan tahun 2012. Tata letak ruang : 

1. Bangunan ruang gawat darurat terletak dilantai dasar dengan akses masuk 

yang mudah dicapai terutama untuk pasien yang datang dengan 

menggunakan ambulance. 

2. Pintu masuk bangunan ruang gawat darurat harus terpisah dengan pintu 

utama masuk rumah sakit atau dengan pintu masuk untuk pasien rawat 

jalan/ poliklinik. atau pintu masuk bangunan penunjang rumah sakit. 

3. Lokasi bangunan ruang gawat darurat harus dapat dengan mudah dikenal 

dari jalan raya baik dengan menggunakan pencahayaan lampu atau tanda 

arah lainnya. 

4. Rumah sakit yang memiliki tapak berbentuk memanjang mengikuti 

panjang jalan raya, maka pintu masuk ke area IGD disarankan terletak pada 

pintu masuk pertama kali ditemui oleh pengguna kendaraan untuk masuk 

ke area rumah sakit. 

5. Bangunan ruang gawat darurat disarankan terletak berdekatan dengan 

bagian penerimaan pendaftaran (admission), bagian keuangan dan bagian 

rekam medik, atau memiliki bagian-bagian tersebut secara terpisah. Pada 

malam hari, bangunan ruang gawat darurat akan merupakan pintu masuk 

utama ke rumah sakit bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan 

kesehatan. 

6. Bangunan ruang gawat darurat memiliki akses yang cepat dan mudah ke 

lokasi bangunan ruang operasi, ruang Gawat Darurat, ruang kebidanan, 

laboratorium dan bank darah rumah sakit, serta farmasi 24 jam. 
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Gambar 2.27 Alur Kegiatan pada UGD 

Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik 

dan Sarana Kesehatan, 2012 

 

a. Standarisasi ruang UGD : 

1) Pos sentral perawat harus terletak dilokasi yang strategis dan dapat 

menjangkau seluruh pasien dengan luasan ruang 8 -16m² . 

2) Ruang triase memiliki luasan ruang 18m² . 

3) Ruang resusitasi memiliki luasan ruang 30m². 

4) Ruang periksa memiliki luasan ruang 15m². 

5) Ruang tindakan memiliki luasan ruang 24m². 

6) Ruang observasi memiliki luasan ruang 30m².  

7) Ruang ECT (Electro Compulsive Therapy) memiliki luasan ruang 30m2 

terdapat toilet dengan dimensi 3m². 

8)   Untuk koridor sebagai akses horizontal antar ruang, dipertimbangkan 

berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna. Koridor 

difungsikan sebagai aksesibilitas brankar pasien yang berukuran minimal 

2,4m.  
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9)   Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 120cm atau 

dapat dilalui brankar brankar pasien, dan pintu-pintu yang tidak menjadi 

akses pasien tirah baring memiliki lebar bukaanminimal 90cm.  

7. Ruang Bangsal 

 Pada umumnya pasien mental memerlukan upaya rehabilitasi yang 

diperkirakan sekitar 50% pasien golongan kronik (tenang) sedangkan gangguan 

psikotik (gaduh gelisah) yang dirawat di RSJ 50-60% memerlukan program 

rehabilitas secara intensif. Peraturan MenKes RI no. 920/MenKes/per/XII/1986 

persyaratan kapasitas tempat tidur, perhitungan satu tempat tidur untuk 600 – 

850 penduduk, pada rumah sakit pemerintah disediakan fasilitas untuk merawat 

penderita disabled sebanyak 75% dan fasilitas keseluruhan, pada rumah sakit 

swasta disediakan fasilitas untuk merawat penderita disabled sebanyak 25% dan 

fasilitas keseluruhan. 

Di sebuah rumah sakit dimungkinkan terjadinya penambahan atau 

pengurangan jumlah tempat tidur, dengan adanya penambahan serta 

pengurangan maka akan mempengaruhi perhitungan BOR (Bed Occupancy 

Ratio = Angka penggunaan tempat tidur), terutama jika perubahan jumlah 

tempat tidur dalam sebuah periode perhitungan BOR (Depkes RI,2005). 

(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡)𝑥100%

(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑢𝑟 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒)
 

Pintu masuk ke ruang rawat inap, terdiri dari pintu ganda, masing-masing 

dengan lebar 90cm dan 40cm. pada sisi pintu dengan lebar 90cm, dilengkapi 

dengan kaca jendela pengintai (observation glass). Pintu masuk ke kamar mandi 

umum, minimal lebarnya 85cm 
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Gambar 2.28 Denah R. Bangsal Rsj Prof.Dr. Soerojo Magelang 

Sumber : Rsj Prof. Dr. Soerojo Magelang 

 Ruangan pada bangsal rumah sakit jiwa meliputi teras atau ruang 

tamu, ruang makan pasien, kamar tidur pasien gaduh, kamar tidur pasien tenang, 

ruang perawat, ruang dokter, gudang, kamar mandi atau wc perawat, kamar 

mandi atau wc pasien, teras atau selasar. 

8. Ruang Terapi 

   Lokasi gedung yang ideal terletak dekat ruang rawat inap dan 

rawat jalan dengan memperhatikan kemudahan aksesibilitas pasien untuk 

mencapai lokasi (Keputusan menteri kesehatan R.I no 

378/Menkes/SK/IV/2008) 

 Dengan kebutuhan ruang : Ruang tunggu, Ruang pendaftaran atau administrasi, 

Ruang pemeriksaan, Ruang tunggu staf dan ruang pertemuan, Ruang perawatan 

rehabilitasi, Ruang untuk terapi, Ruang gimnasium, Bengkel ortotik-prostetik, 

Ruang hidroterapi, Ruang alat khusus, Ruang kamar mandi atau toilet, Gudang, 

Ruang ganti pakaian. 

a) Fisioterapi 

Unit fisioterapi terbagi ke dalam unit terapi basah dan kering (Data Arsitek 

jilid 2). Berikut ini adalah persyaratan ruang yang terdapat pada ruang 

fisioterap : 
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pendaftaran, tempat pengumpulan pakaian kotor dan baju kotor yang sudah 

dibersihkan, ruang tunggu, ruang ganti pasien, ruang konsultasi, kamar 

tinggal staf dengan dapur, ruang ganti staf. 

Untuk unit basah, ruangan yang diperlukan kolam pengobatan, pemandian 

untuk orang yang berkeringat, stangerbad, kolam besar penyembuhan 

beberapa penyakit, penuangan, kolam tempat mandi dengan pancuran, 

kamar dengan bentuk tertentu. 

Untuk unit kering, ruangan terdiri dari ruang terapi dengan listrik, pijat, 

tempat menghirup udara tersendiri, ruang kelompok senam, ruang ganti 

pakaian.  

Tempat pengobatan fisik untuk satu tempat tidur berkisar 1,4- 

2 m2. 

 

Gambar 2.29 Unit Fisioterapi 

Sumber : Data Arsitek jilid 2 
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b) Rehabilitasi 

  Ruang workshop atau ruang rehabilitasi memiliki luasan ruang 20 m2, 

Ruang psikolog memiliki luasan ruang 20 m2, Ruang dokter memiliki 

luasan ruang 20 m2, Ruang ganti memiliki luasan ruang 4-16 m2/ruang 

ganti (sesuai kebutuhan).Lebar bukaan pintu minimal 100 cm untuk daun 

pintu tunggal atau 120 cm’ untuk daun pintu ganda (ukuran lebar daun 

pintu 80 cm dan 40 cm). 

 

Gambar 2.30 Gedung Rehabilitasi 

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Saran Kesehatan, 

2012 
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2.2.12 Elemen- Elemen Pada Rumah Sakit Jiwa 

Tabel 2.5 Elemen pada Rumah Sakit Jiwa 

 

 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2012 

 

Tabel 2.6 Elemen pada Rumah Sakit Jiwa 

 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2012 
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2.2.13 Persyaratan Rumah Sakit Jiwa  

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/ 

1986, tentang upaya pelayanan kesehatan di bidang medik bab IV pasal 18 

menyatakan bahwa Rumah Sakit Jiwa diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau 

yayasan dengan `persyaratan sebagai berikut: 

a. Dipimpin oleh seorang Dokter Spesialis atau Dokter Umum yang bekerja penuh 

dan telah memiliki surat izin dokter. 

b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari : 

1. Ruang rawat jalan 

Merupakan ruang konultasi atau peneriksaan dalam rangka pertemuan 

diagnose dini dari penyakit yang diderita. 

a) Syarat fisik : Terletak di bagian muka kompleks; agar mudah dicapai 

umum, dekat dengan apotek, laboratorium, UGD, kantin. 

b) Syarat non fisik : Berhubungan dengan laboratorium dan administrasi 

eksternal. 

2. UGD Merupakan unit pelayanan darurat 24 jam. 

a) Syarat fisik : Mudah dicapai, R. Jenazah tidak terlihat langsung oleh 

pasien. 

b) Syarat non fisik : Berhubungan dengan apotek, administrasi intern, dan 

servi, Berhubungan dengan laboratorium, administrasi, intern. 

3. Bangunan instalasi 

Penunjang medic (laboratorium, radiologi, dll) 

a) Syarat fisik : Dekat dengan poliklinik, emergency, rehabilitasi. 

Laboratorium klinik pada sentral kesehatan. Laboratorium tidak harus 1 

zone. 

b) Syarat non fisik : Kondisi ruang konstan, menggunakan penghawaan 

buatan. Ruang mudah dibersihkan. 

4. Ruang rawat inap 

Tempat opname/ perawatan pasien yang hendak atau sudah menjalani 

pemeriksaan dan atau perawatan intensif. 

a) Syarat fisik : Berhubungan langsung dengan bagian diagnostic dan 

rehabilitasi 
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b) Syarat non fisik : Tenang , jauh dari sirkulasi padat, Berhubungan erat 

dengan rehabilitasi medik, administrasi intern dan lab.,memiliki minimal 

50 tempat tidur. 

5. Bangunan Intesive Care 

Perawatan intensif, pasien yang dirawat adalah pasien gangguan kejiwaa yang 

dalam keadaan emergency/ gaduh yang perlu perawatan intensif. 

a) Syarat fisik : terpisah dengan unit perawatan lainnya. Masih berhubungan 

dengan bagian pelayanan. 

b) Syarat non fisik : Private, dengan kebisingan rendah. Merupakan ruang 

steril. 

6. Bangunan administrasi 

a) Syarat fisik : Pelayanan Administrasi intern terpisah dari kegiatan medik. 

b) Syarat non fisik : Kenyamanan ruang. Instalasi non medic Terpisah dari 

bagian perawatan, tetapi masih berhubungan. 

c. Mempunyai tenaga media paramedis perawatan paramedis non perawatan tenaga 

non medic, dan tenaga medic spesialis sesuai dengan kekhususannya, yang 

berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit pernerintah. 

d. Mempunyai peralatan medis, penunjang media, non media, dan obat-obatan yang 

berpedoman pada standarisasi rumah sakit. 

e. Mempunyai susunan organisasi kerja yang berpedoman standarisasi RS. 

f. Standarisasi diatas ditetapkan Direktorat Jenderal Pelayanan Medic. Sedangkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1993/Kdj/U/ 1970 Tentang 

Perawatan Penderita Penyakit Jiwa Bab II Pasal 4 menyatakan bahwa syarat-

syarat untuk Rumah sakit jiwa adalah 

1. Letak perawatan harus di dalam kota. 

2. Kapasitas tempat perawatan dapat menampung minimum 20 orang 

penderita, maksimum untuk 500 orang. 

3. Bangunan tempat perawatan harus tampak jelas dari luar. (tidak boleh 

berpagar tembok yang tinggi). 

4. Ruangan dan tempat : 

a) Ruangan-ruangan tidur penderita dengan fasilitas untuk terapi dan 

resosialisasi. 

b) Ruangan untuk administrasi. 

c) Ruangan untuk laboratorium. 
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d) Ruangan apotek. 

e) Ruangan pemeriksaan dokter. 

f) Ruangan untuk pemeriksaan berobat jalan (outpatient klinik). 

g) Tempat untuk memasak. 

h) Tempat untuk mencuci. 

i) Tempat untuk rekreasi dan terapi dalam ikatan kelompok (group 

therapy). 

j) Tempat untuk memberikan pendidikan (khusus). 

k) Penderita-penderita yang akut dan yang kronis hares dipisah (tidak 

boleh dicampur). 

l) Tempat perawatan dapat memiliki bagian yang tertutup untuk penderita 

observasi dan berbahaya. 

m) Ruangan-ruangann untuk penderita hendaknya menmberikan 

kemungkinan bergerak dengan bebas sebagaimana halnya dengan 

penderita di Rumah Sakit Umum, supaya tidak memberikan kesan 

penderita dan masyarakat, bahwa tempat perawatan itu adalah tempat, 

untuk menutup atau mengurung penderita. Pada pasal 6 juga disebutkan 

bahwa “ Tempat perawatan rnerawat dan inengobati penderita dalarn 

segala corak dan bentuk, serta dapat mertyelenggarakan bimbingan, 

dan jika dipandang perlu, ternpat perawatan dapat dilengkapi dengan 

alat.-alat dan cara-cara pemeriksaan, pengobatan, dan bimbingan 

yang khusus " RSJ harus sesuai dengan jenis pasien, sistem 

pengawasan, perlindungan dari kecenderungan menghancurkan diri 

sendin dan tindakan merusak, bahkan hingga membunuh. Dengan 

beragainya latar belakang penyebab gangguan kejiwaan pasien, maka 

dalam menentukan tampilan fisik maupun sistem sirkulasi, psikologis 

pasien merupakan dasar pertimbangan utama. RSJ hendaknya 

menghindari ukuran ruang yang besar. Pasien sebaiknya 

dikelompokkan dalam beberapa unit bumlah maksimal tiap unit 30 

pasien, fasilitas dalam ukuran kecil dapat memberi dukungan 

pengembangan semangat bermasyarakat. 

2.2.14 Sistem Pembuangan Limbah Pada Rumah Sakit 

Limbah rumah sakit merupakan kotoran,  sampah, maupun alat medis yang 

sudah digunakan pasien dan tidak digunakan lagi, namun sebagian limbah rumah sakit 
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mempunyai racun atau bakteri yang berbahaya. Limbah rumah sakit berupa padat, cair 

dan gas. 

 Kebijakan mengenai limbah rumah sakit ada pada KepMenKes RI No 

1204/Menkes/SK/X/ 2004 bahwa untuk pembuangan limbah cair rumah sakit 

disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan untuk limbah 

medis padat dibakar di Incinerator, namun ada rumah sakit yang menggunakan 

kebijakannya sendiri. 

a. Limbah Cair Rumah Sakit 

1. Limbah domestik cair : 

a) Buangan kamar mandi 

b) Dapur 

c) Air bekas pencucian pakaian  

2. Limbah Cair Klinis : 

a) Air bekas cucian darah 

b) Air limbah laboratorium 

c) Air bekas kegiatan rawat inap 

d) Kegiatan instalasi gawat darurat 

e) Kegiatan bedah/ operasi 

f) Kegiatan radiologi dll. 

Limbah cair diolah dengan IPAL didalam IPAL tersebut pertama air limbah 

dialirkan masuk ke bak pengendapan awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, 

pasir, dan kotoran organik tersuspesi. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi 

sebagai bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, sludge digestion 

(pengurai lumpur) dan penampung lumpur. 
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Gambar 2.31 Diagram Pengolahan Air Limbah Fasilitas Kesehatan  

Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuBiofilterRS. 

  

 

Gambar 2.32 Bak Pemisah Lemak dan Bak Ekualisasi 

Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuBiofilterRS. 

b. Limbah Padat Rumah Sakit 

1. Limbah medis 

Dihasilkan langsung dari kegiatan medis serta tergolong limbah bahan 

berbahaya dan beracun. 

2. Limbah non medis 

http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuBiofilterRS
http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuBiofilterRS
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a) Limbah domestik 

b) Jarum suntik 

c) Pipa Pasteur 

d) Perlengkapan intravera 

e) Botol obat 

f) Plastic infus 

g) Masker bedah dll. 

3. Dan penunjang medis 

a) Kertas administrasi 

Insinerasi atau pembakaran sampah (incineration) adalah teknologi 

pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Insinerasi dan 

pengolahan sampah bertemperatur tinggi lainnya didefinisikan sebagai pengolahan 

termal. Insinerasi material sampah mengubah sampah menjadi abu, gas sisa hasil 

pembakaran, partikulat, dan panas. Gas yang dihasilkan harus dibersihkan dari polutan 

sebelum dilepas ke atmosfer. Panas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai energi 

pembangkit listrik. 

 

Gambar 2.33 Incineration Pengolahan Limbah Rumah Sakit 

Sumber : limbah.medis.com 
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2.3.   Healing Environment 

Pengertian Healing Environment menurut bahasa berarti lingkungan yang 

menyembuhkan, kata “healing” diartikan sebagai sebuah keselarasan antara pikiran, 

tubuh, dan jiwa. “environment” diartikan sebagai perilaku terjadi mencakup lingkungan 

potensial dan aktual. Dengan demikian Healing Environment merupakan sebuah 

lingkungan yang dirancang untuk menciptakan keharmonisan antara pikiran, tubuh, dan 

jiwa. (Laurens,2004). 

Sumber : Laurens, Joyce Marcella (2004). Arsitektur dan Perilaku Manusia Grasindo, 

Surabaya 

Keberhasilan proses penyembuhan manusia merupakan kompleksitas yang 

terjalin antara kondisi fisiologis dengan kondisi psikologis (inner mind) manusia. 

Keduanya mempunyai kontribusi dalam proses penyembuhan. Untuk mendukung kondisi 

psikologis pasien perlu diciptakan lingkungan yang menyehatkan, nyaman, dalam arti 

secara psikologis lingkungan memberikan dukungan positif bagi proses penyembuhan. 

Desain interior dalam rumah sakit merupakan lingkungan binaan yang 

keberadaannya berhubungan langsung dengan pasien. Melalui elemen-elemen desain 

seperti warna, dapat diciptakan sebuah lingkungan atau suasana ruang yang dapat 

mendukung proses penyembuhan. lingkungan yang baik membuat kita merasa lebih baik, 

dan merasa lebih baik adalah kunci untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu lingkungan 

multi-faceted yang seharusnya mengakomodasi semua penghuninya dan melayani 

kebutuhan mereka dengan baik tanpa mengorbankan kelompok pengguna apa pun. 

Lingkungan fisik memiliki potensi untuk mendukung penyembuhan jika 

mencapai hal-hal seperti berikut : 

a. Menghilangkan stres lingkungan seperti kebisingan, silau, kurangnya privasi dan 

kualitas udara yang buruk;  Menghubungkan pasien ke alam dengan pemandangan 

luar, taman interior, elemen air, dll. 

b. Menawarkan opsi untuk meningkatkan perasaan terkendali - termasuk privasi, 

sosialisasi, tingkat pencahayaan, jenis musik, pilihan tempat duduk, ruang tunggu 

yang tenang dan aktif. 

c. Memberikan peluang untuk dukungan sosial - pengaturan tempat duduk yang 

memberikan privasi untuk kelompok keluarga, akomodasi untuk anggota keluarga 

atau teman dalam pengaturan perawatan; menginap akomodasi di kamar pasien; 

d. Memberikan gangguan positif seperti seni interaktif, perapian, akuarium, Internet 

koneksi, musik, akses ke program video khusus dengan gambar alam yang 
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menenangkan diiringi oleh musik yang dikembangkan khusus untuk pengaturan 

perawatan kesehatan 

e. Memunculkan perasaan damai, harapan, refleksi dan koneksi spiritual dan 

menyediakan peluang untuk relaksasi, pendidikan, humor dan imajinasi. (Malkin, 

2003). 

2.3.1 Prinsip-Prinsip Penerapan Healing Environment 

Penerapan Healing Environment pada desain adalah sebagai berikut 

Sumber : Subekti, 2007. “ Penerapan Healing Environment”. 

a. Desainnya harus mampu mendukung proses pemulihan baik fisik maupun pisikis 

seseorang. 

b. Akses kealam. 

c. Adanya kegiatan-kegiatan outdoor yang berhubungan langsung dengan alam. 

d. Desainnya diarahkan pada penciptaan kualitas ruang agar suasana terasa aman, 

nyaman, dan tidak menimbulkan stress. 

 

Gambar 2.34  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Batin 

Sumber : https://www.takingcharge.csh.umn.edu/what-is-a-healing-environment 

 

2.3.2. Aspek Mendesain Dengan Pendekatan Healing Enviroment 

Pendekatan Desain Healing Environment ada tiga pendekatan yang digunakan 

dalam mendesain rumah sakit Healing Environment, yaitu alam, indra, dan psikologis. 

Sumber : Murphy, J. (2008). The Healing Environment. 

 

https://www.takingcharge.csh.umn.edu/what-is-a-healing-environment
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a. Alam (Nature) 

Ada beberapa jenis tanaman di dalam rumah sakit, yaitu contemplative garden, 

restorative garden, healing garden, enabling garden dan therapeutic garden. 

1. Contemplative garden dapat menenangkan pikiran dan memperbaiki 

semangat. 

2. Restorative garden dapat membuat perasaan orang yang sakit menjadi lebih 

baik. 

3. Healing garden mengacu pada berbagai fitur taman yang memiliki kesamaan 

dalam mendorong pemulihan stress dan dapat memberikan pengaruh positif 

pada pasien, pengunjung dan staff rumah sakit. 

4. Therapeutic garden merupakan sebuah taman yang mencoba meningkatkan 

terapi medis lingkungan di dalam kondisi pengobatan medis. 

5. Enabling garden merupakan taman yang memungkinkan semua orang 

berbagai usia bisa menikmati dan berinteraksi. 

 

Gambar 2.35 Contoh Contemplative Garden Desain WOHA  

Sumber : Desain WOHA Arsitek 

a. Indra (Sense) 

Panca indra meliputi pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman dan 

perasa. 

1. Indra pendengaran : pasien bisa mendapatkan ketenangan melalui suara-suara 

yang menyenangkan, misalnya suara musik, hal tersebut bisa mengurangi 

tekanan darah dan detak jantung dengan menciptakan sensasi kenikmatan 

yang mempengaruhi sistem saraf yang dapat mengobati depresi, 

menenangkan pikiran, dan bersantai bagi anak-anak autis maupun pasien 

kejiwaan, sedangkan gemericik air terjun atau air mancur, dapat 

mempengaruhi energi spiritual dan bisa membangkitkan perasaan. 
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Gambar 2.36 Peneran Elemen Air 

Sumber : hok.com. 

2. Indra penglihatan : melalui lukisan alam, penataan cahaya buatan lewat lampu, 

dan penataan warna sangat bisa membuat mata menjadi relaks atau santai. 

     

Gambar 2.37 Teori Warna 

Sumber: Teori Warna  

Permainan warna sangat berpengaruh kepada penglihatan serta 

psikolog seseorang. Warna tegas seperti merah, orange, kuning 

melambangkan suasana cerah, hangat, serta berani, sedangkan warna muda 

seperti biru, abu-abu, merah muda dapat menciptakan suasana sejuk dan 

damai. 

 

Gambar 2.38 Penerapan Gelap Terang Cahaya 

Sumber : Desain WOHA Arsitek 
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Penerapan warna gelap terang dari cahaya alami juga mampu meningkatkan 

pola pikir hingga menimbulkan energi bagi seseorang dan dapat menimbulkan 

efek menarik pada bangunan, tetapi penerapan terang warna cahaya sangat 

berpengaruh kepada pasien rumah sakit, karena pada ruangan tertentu tidak 

dapat menggunakan pencahayaan alami dinilai dari tingkat kenyamanan dan 

keamanan pasien. 

3. Indra peraba : melalui sentuhan seorang pasien dapat menegaskan apa yang 

dilihat, dicium dan dirasa dalam sebuah proses penjelajahan. 

 

Gambar 2.39 Contoh Penerapan Dinding Bertekstur 

Sumber :  fallingwater.org 

4. Indra penciuman : lewat aroma wewangian tumbuhan terbukti bisa 

menenangkan pikiran dan memacu detak jantung untuk kembali bersemangat, 

sedangkan aroma bau yang tidak sedap dan menyengat dapat meningkatkan 

gangguan pernapasan bagi penderita asma. 

5. Indra perasa : bagi pasien akan sangat merasa terganggu ketika mengalami 

sakit ataupun menjalani pengobatan karena berubahnya rasa makanan maupun 

minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kualitas makanan dan minuman 

yang dikonsumsi harus diperhatikan. 

b. Psikologi (Phsycology) 

Secara psikologis, perawatan pasien diberikan dengan memperhatikan 

pilihan, terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang bisa menuntun keputusan klinis 

pasien. Sehingga Healing Environment dapat membantu proses pemulihan pasien, 

mengurangi rasa sakit dan depresi atau stress 

Tabel 2.7 Penerapan Healing Environment 

Aspek Elemen Penerapan 

  Warna 
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INDRA 

Penglihatan Pencahayaan 

Bentuk 

 

Pendengaran 

Musik 

Pengaturan Bising 

 

Peraba 

Tekstur 

Penghawaan 

Penciuman Bau 

 

 

Alam 

Pemandangan Landscape 

 

Healing Garden 

Area rekreasi dan sosial informal 

Area Seni 

Area Olahraga 

 

 

Psikologis 

 

 

Kenyamanan Fisik 

Keselamatan dan Kenyamanan  

Rasa Kontrol 

Privasi 

 

Sumber : Teori Healing Environment 

 

2.3.3 Strategi Lingkungan Alami Yang Mempengaruhi Penyembuhan 

Fasilitas yang menguraikan unsur-unsur lingkungan penyembuhan seperti kualitas 

udara, kenyamanan termal, kontrol kebisingan, privasi, cahaya dan pandangan alam. 

Sumber : Malkin. J. 1992. Hospital Interior Architecture, Creating Healing 

Environments for Special Patient Populations. New York : Van Nostrand Reinhold. 

a. Pencahayaan ( Alami dan Buatan ) 

Cahaya adalah elemen penting untuk aktivitas manusia karena 

memungkinkan kita untuk memahami hal-hal dan melakukan aktivitas. Jauh di atas 

itu adalah cahaya itu mempengaruhi aspek psikologis dan fisiologis pasien, 

pentingnya cahaya (baik alami dan buatan) dalam mengurangi depresi, mengurangi 

kelelahan, dan meningkatkan kewaspadaan. Pencahayaan dapat mempengaruhi 

tingkat kenyamanan seseorang pada ruangan tersebut. (Anjali, 2006; Maynard et 

al, 2005; Ulrich,2004; Zimring, 2004 ;Boyce, Hunter, & Howlett, 2003 ; Hunter, 

& Howlett,2003, Santamaria and Bennett 1981) 

Tingkat pencahayaan yang optimal untuk bangsal umum dianggap antara 

300 dan 350 lux. Bangsal khusus seperti unit ICU dan HDU memerlukan lebih 
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sedikit pencahayaan karena pola tidur sehingga jumlahnya menjadi sekitar 250 lux 

rata-rata. Namun kantor dokter, ruang pemeriksaan dan stasiun perawatan 

membutuhkan tingkat pencahayaan tinggi sekitar 450-500lux untuk tugas-tugas 

khusus. 

1. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari 

sinar matahari, sinar matahari memiliki berbagai macam manfaat yaitu 

pengurangan biaya operasional, kognisi, suasana pengguna, dan dapat 

membunuh kuman, untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu 

ruangan diperlukan jendela serta kaca sekurang-kurangnya 1/6 dari luas lantai. 

Gambar dibawah ini merupakan penerapan cahaya alami pada 

bangunan Yishun Community Hospital, sinar matahari masuk kedalam 

bangsal atau kamar rawat inap yang berada di posisi fasade Timur – Barat, 

sinar matahari tidak semua langsung masuk kedalam kamar rawat inap karena 

adanya penerapan kaca temperd dan permainan desain ventilasi sehingga sinar 

matahari tidak mengganggu aktifitas yang ada didalam ruangan. 

 

Gambar 2.40 Contoh Penerapan Penggunaan Cahaya Alami  

Sumber : http://www.studio505.com.au/work/project/yishun-community-

hospital/81 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan yang memanfaatkan teknologi buatan manusia atau energy 

olahan seperti lampu, dengan tujuan dari sistem pencahayaan ini adalah 

mengoptimalkan penerangan umum dan intensitas cahaya untuk mendukung 

kegiatan yang ada di dalam ruangan tersebut. 
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Pada Rumah Sakit Jiwa semua ruangan membutuhkan pencahayaan buatan 

dengan kapasitas yang sesuai, Di daerah bedah mereka menyediakan ketepatan 

tugas dan kemampuan mereka untuk diatur memberikan peluang bagus untuk 

perubahan suasana hati dalam ruang, pada ruang operasi dimana membutuhkan 

sistem pencahayaan buatan khusus tetapi masih mengkonsumsi energi rendah 

(Kaedi Rumah Sakit Regional, ADAUA, 1995). 

Pencahayaan pada ruang tunggu, koridor, ruang pembinaan tidak harus 

menggunakan lampu gantung untuk memberikan penerangan tetapi memberikan 

penerangan secara tidak langsung dengan menyinari langit-langit atau plafond agar 

suatu ruang mendapatkan pencahayaan merata oleh cahaya yang dipantulkan 

kembalik ke lantai. 

 

Gambar 2.41 Contoh Penerapan Cahaya Buatan 

         Sumber : Desain WOHA Arsitek  

Pada gambar diatas menunjukan pencahayaan buatan yang tidak langsung 

menyinari ruangan, sinar diarahkan pada plafond yang memantuk pada lantai lalu 

dibiaskan keseluruh titik ruangan, desain penerangan tersebut dapat mengurangi 

silau atau tingkat sinar yang berlebihan tetapi dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas cahaya. 

c. Ventilasi (Alami dan Buatan) 

Ventilasi di gedung adalah kebutuhan utama lebih dari aspek lain dalam 

desain. itu adalah kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan dan telah 

diteliti di lingkungan rumah sakit oleh berbagai penelitian untuk memberikan 

kualitas udara dan termal dalam ruangan yang optimal, ventilasi sangat 

berpengaruh terhadap kondisi atau kualitas udara yang ada didalam ruangan. 
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1. Ventilasi Alami 

 

Gambar 2.42 Contoh Penerapan Posisi Ventilasi alami 

Sumber : Penelitian Mass Design-Report, 2012 

Gambar tersebut adalah strategi ventilasi alami di bangsal pasien di Butaro 

Hospital, menunjukkan bahwa strategi ventilasi alami dapat membantu 

mengurangi tingkat infeksi nosokomial penyakit yang ditularkan lewat udara 

melalui strategi ventilasi. (Mass Design-Report, 2012). 

Ventilasi alami dapat mendukung kenyamanan termal di dalam bangunan 

rumah sakit dengan mempertahankan tingkat suhu yang nyaman bagi pengguna, 

ruangan yang padat dan ventilasi tidak memadai dapat menyebabkan penyakit 

menular menyebar dengan cepat maka dari itu dibutuhkan ventilasi silang alami 

untuk menanggulanginya. Ventilasi Alami memberikan kenyamanan bagi 

pengguna ruang komunal dilingkungan rumah sakit, mengurangi biaya energi, dan 

dapat mengurangi dampak penyebaran firus. 

 

Gambar 2.43 Contoh Penerapan Penggunaan Cahaya Alami  

Sumber : http://www.studio505.com.au/work/project/yishun-community-

hospital/81 
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Gambar tersebut merupakan penerapan ventilasi alami pada bangunan 

Yishun Community Hospital, udara yang masuk kedalam bangsal atau kamar rawat 

inap yang berada di posisi fasade utara dan selatan , udara yang masuk sangat 

menguntungkan bagi pasien untuk peningkatan kesehata dan produktifitas tubuh. 

Tata letak kamar rawat inap bangunan Yishun Community Hospital 

dirancang dengan alur vertikal dan horizontal untuk mendorong ventilasi alami dan 

mencapai sirkulasi pendek yang tata letaknya bercita-cita untuk mendorong semua 

pasien meninggalkan tempat tidur di siang hari untuk merangsang gerakan dan 

kegiatan rehabilitas semaksimal mungkin. 

2. Ventilasi Buatan 

Dalam bangunan rumah sakit juga dibutuhkan Kehadiran ventilasi buatan 

di lingkungan rumah sakit terutama di kamar khusus sebagai kamar bedah, apotek 

dan area perawatan intensif lainnya menyediakan fungsi tertentu yang tidak dapat 

dicapai oleh ventilasi alami. 

d. Kenyamanan Termal 

Kenyamanan thermal merupakan suatu kondisi dari pikiran manusia yang 

menunjukkan kepuasan dengan lingkungan thermal (Nugroho, 2011). Menurut 

Karyono (2001), kenyamanan dalam kaitannya dengan bangunan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana dapat memberikan perasaan nyaman 

dan menyenangkan bagi penghuninya. Kenyamanan thermal merupakan suatu 

keadaan yang berhubungan dengan alam yang dapat mempengaruhi manusia dan 

dapat dikendalikan oleh arsitektur (Snyder, 1989). 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal 

Menurut Auliciems dan Szokolay (2007), kenyamanan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yakni temperatur udara, pergerakan angin, kelembaban 

udara, radiasi, faktor subyektif, seperti metabolisme, pakaian, makanan dan 

minuman, bentuk tubuh, serta usia dan jenis kelamin. Faktor–faktor yang 

mempengaruhi kenyamanan termal yaitu, temperatur udara, temperatur 

radiant, kelembaban udara, kecepatan angin, insulasi pakaian, serta aktivitas. 

a) Temperatur Udara 

Temperatur udara merupakan salah satu faktor yang paling dominan 

dalam menentukan kenyamanan termal. Satuan yang digunakan untuk 

temperatur udara adalah Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Celvin. 

Manusia dikatakan nyaman apabila suhu tubuhnya sekitar 37%. 
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Temperatur udara antara suatu daerah dengan daerah lainnya sangat 

berbeda. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, seperti sudut datang 

sinar matahari, ketinggian suatu tempat, arah angin, arus laut, awan, dan 

lamanya penyinaran. 

b) Temperatur Radian 

Temperatur radiant adalah panas yang berasal dari radiasi objek yang 

mengeluarkan panas, salah satunya yaitu radiasi matahari. 

c) Kelembaban Udara 

Kelembaban udara merupakan kandungan uap air yang ada di dalam 

udara, sedangkan kelembaban relatif adalah rasio antara jumlah uap air 

di udara dengan jumlah maksimum uap air dapat ditampung di udara 

pada temperatur tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelembaban udara, yakni radiasi matahari, tekanan udara, ketinggian 

tempat, angin, kerapatan udara, serta suhu. 

d) Kecepatan Angin 

Kecepatan angin adalah kecepatan aliran udara yang bergerak secara 

mendatar atau horizontal pada ketinggian dua meter di atas tanah. 

Kecepatan angin dipengaruhi oleh karakteristik permukaan yang 

dilaluinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin 

(Resmi, 2010), antara lain berupa gradien barometris, lokasi, tinggi 

lokasi, dan waktu. 

 

Gambar 2.44 Contoh Penerapan Arah Angin 

Sumber : http://www.studio505.com.au/work/project/yishun-community-

hospital/81 

Pada gambar diatas menunjukan arah angin bergerak, penentuan letak 

bangunan, bentuk fasade bangunan, penentuan letak ventilasi dan bukaan pada 

bangunan sangat berpengaruh terhadap aliran udara dan kenyamanan penghuni 
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bangunan. Pengondisian lingkungan didalam bangunan secara arsitektural dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan perletakan bangunan ( orientasi bangunan 

terhadap matahari dan angin ), pemanfaatan emelen-elemen arsitektur dan landscap 

serta pemakaian material/bahan bangunan yang sesuai dengan karakter iklim tropis 

panas lembab. Melalui keempat hal tersebut, temperature didalam ruangan dapat 

diturunkan beberapa derajat tanpa bantuan mekanis. 

 

1. Orientasi Bangunan 

a) Orientasi Bangunan Terhadap Matahari 

Orientasi bangunan terhadap matahari akan menentukan besarnya radiasi 

matahari yang diterima bangunan. Semakin luas bidang yang menerima 

radiasi matahari secara langsung semakin besar juga panas yang diterima 

bangunan. Dengan demikian, bagian bidang bangunan yang terluas ( 

bangunan yang bentuknya memanjang ) sebaiknya mempunyai orientasi 

kea rah Utara-Selatan sehingga sisi bangunan yang pendek, ( menghadap 

Timur – Barat) yang menerima radiasi matahari langsung. 

 

Gambar 2.45  Contoh Perencanaan Arah Bangunan 

Sumber : Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

b) Orientasi Terhadap Angin ( Ventilasi Silang ) 

Kecepatan angin di daerah iklim tropis panas lembab umumnya 

rendah. Angin dibutuhkan untuk keperluan ventilasi ( untuk kesehatan dan 

kenyamanan penghuni di dalam bangunan ). Ventilasi adalah proses 

dimana udara “bersih” (udara luar), masuk (dengan sengaja) ke dalam 

ruang dan sekaligus mendorong udara kotor didalam ruang ke luar. 

Ventilasi dibutuhkan untuk keperluan oksigen bagi metabolisme tubuh, 
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menghalau polusi udara sebagai hasil proses metabolism tubuh (CO2 dan 

bau) dan kegiatan-kegiatan di dalam bangunan . untuk kenyamanan, 

ventilasi berguna dalam proses pendinginan udara dan pencegahan 

peningkatan kelembaban udara ( khususnya di daerah tropika basah). 

Kebutuhan terhadap ventilasi tergantung pada jumlah manusia serta fungsi 

bangunan. 

  Jarang sekali terjadi orientasi bangunan yang baik terhadap 

matahari sekaligus arah angina primer. Penelitian menunjukkan, jika harus 

memilih (untuk daerah tropika basah seperti Indonesia), posisi bangunan 

yang melintang terhadap arah angina primer lebih dibutuhkan dari pada 

perlindungan terhadap radiasi matahari sebab panas radiasi dapat dihalau 

oleh angina yang berhembus. Kecepatan angina yang nikmat dalam 

ruangan adalah 0,1-0,15 m/detik. 

Besarnya laju aliran udara tergantu pada : 

1) Kecepatan angin bebas 

2) Arah angin terhadap lubang ventilasi 

3) Luas lubang ventilasi 

4) Jarak antara lubang udara masuk dan keluar 

5) Penghalang didalam ruangan yang mengalami udara 

Pola   aliran   udara   yang   melewati   ruang tergantung  pada 

lokasi  inlet  (lobang  masuk) udara  dan  shading  devices  yang  digunakan  

di bagian  luar.  Secara  umum,  posisi  outlet  tidak akan  mempengaruhi  

pola  aliran  udara.  Untuk menambah kecepatan udara terutama pada saat 

panas, bagian inlet udara ditempatkan di bagian atas , luas outlet sama atau 

lebih besar dari inlet dan tidak ada perabot yang menghalangi gerakan 

udara di dalam ruang. 

Gerakan udara harus diarahkan  ke  ruang  ruang  yang  

membutuhkan atau    ruang    keluarga.    Penggunaan    screen serangga 

akan mengurangi aliran udara ke dalam bangunan.  Bukaan  jendela  

(Jalousie  atau louvered akan membantu udara langsung ke tempat-tempat 

yang membutuhkan. 

Memberi  ventilasi  pada  ruang  antara  atap dan langit-langit 

(khususnya bangunan rendah) sangat perlu agar tidak terjadi akumulasi 

panas pada ruang tersebut. Panas yang terkumpul pada ruang ini akan 
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ditransmisikan ke ruang di bawah langit-langit   tersebut.   Ventilasi   atap   

sangat berarti untuk mencapai suhu ruang yang rendah. 

 

2. Elemen Arsitektur  

a) Pelindung Material 

Apabila posisi bangunan pada arah Timur dan Barat tidak dapat 

dihindari, maka pandangan bebas melalui jendela pada sisi ini harus 

dihindari karena radiasi panas yang langsung masuk ke dalam bangunan 

(melalui bukaan/kaca) akan memanaskan ruang dan menaikan suhu atau 

temperature udara di dalam ruang. Di samping itu efek silau  yang 

muncul pada saat sudut matahari rendah juga sangat mengganggu. 

Gambar di bawah adalah elemen arsitektur yang sering digunakan 

sebagai pelindung terhadap radiasi matahari (solar shading devices). 

 

Gambar 2.46 Cantilever (Overhang) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

 

Gambar 2.47 Louver Overhang (Horizontal) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975  

Gambar merupakan elemen yang efektif digunakan pada bidang 

bangunan yang menghadap ke utara dan selatan 
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Gambar 2.48 Panels (Awning) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

 

Gambar 2.49 Horizontal Louver Screen 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

Gambar merupakan elemen yang efektif digunakan pada bidang 

bangunan yang menghadap ke Timur-Barat ( juga mengurangi efek silau 

pada saat sudut matahari rendah). 

 

Gambar 2.50 Egg Crate (Kombinasi Elemen Horizontal dan Vertikal) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 
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Gambar 2.51 Vertikal Louver ( Dapat di Putar Arah ) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

Gambar paling efektif digunakan pada bidang bangunan yang 

menghadap Timur – Barat berfungsi sebagai Windbreak, penting untuk 

daerah yang mempunyai banyak angina. 

3. Elemen Lansekap 

a) Vegetasi 

Elemen lansekap seperti pohon dan vegetasi juga dapat 

digunakan sebagai pelindung terhadap radiasi matahari, pancaran sinar 

matahari akan membuat sinar gelap terang yang menjadi peneduh . 

Keberadaan pohon secara langsung atau tidak langsung akan 

menurunkan suhu udara di sekitarnya, karena radiasi matahari akan 

diserap oleh daun untuk proses fotosintesa dan penguapan. 

Pohon dan tanaman dapat dimanfaatkan untuk mengatur aliran 

udara ke dalam bangunan. Penempatan pohon dan tanaman yang kurang 

tepat dapat menghilangkan udara sejuk yang diinginkan terutama pada 

periode puncak panas.  Menurut  White  R.F  (Dalam  Concept  in  

Thermal  Comfort,  Egan,  1975)  kedekatan  pohon  terhadap bangunan 

mempengaruhi ventilasi alami dalam bangunan. 

 

Gambar 2.52 Jarak Antar Pohon dan Banguanan (1.5m) 
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Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

 

Gambar 2.53 Jarak Antar pohon dan Banguanan (3 m) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

 

 Gambar 2.54 Jarak Antar Pohon dan Banguanan (3 m) 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

Jarak pohon kepada bangunan sangat berpengaruh terhadap ventilasi 

alami, dengan gambar diatas menunjukan semakin jauh pohon dari 

bangunan semakin baik, gerakan udara didalam bangunan semakin besar 

dan baik dikarenakan udara dari luar tidak terhalangi. 

Sekumpulan pohon juga dapat dimanfaatkan sebagai 

‘windbreak’ untuk daerah yang kecepatan anginnya cukup besar. Pohon 

sebagai ‘windbreak’ dapat mengurangi kecepatan angin lebih dari 35 % 

jika jaraknya dari bangunan sebesar 5 x tinggi pohon. Bangunan harus 

dirancang dimana kecepatan angin di daerah pedestrian dan bukaan 

kurang dari 10 mph (mil per jam). 

b) Unsur air  

Untuk memodifikasi udara luar yang terlalu panas masuk ke 

dalam bangunan dapat dilakukan dengan membuat air mancur di dalam 

bangunan. Keberadaan air akan menurunkan suhu udara di sekitarnya 

karena terjadi penyerapan panas pada proses penguapan air. Selain 

menurunkan suhu udara, proses penguapan akan menaikkan kelembaban. 

Untuk daerah iklim tropis basah seperti di Indonesia yang memiliki 

kelembaban yang tinggi maka peningkatan kelembaban harus 

dihindarkan. Oleh sebab itu penggunaan unsur air harus 
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mempertimbangkan adanya gerakan udara (angin) sehingga tidak terjadi 

peningkatan kelembaban. 

4. Elemen Material 

Radiasi matahari atau panas sinar matahari masuk kedalam bangunan 

melalui reaksi konduksi dimana penyerapan melalui dinding, atap, bukaan 

atau ventilasi. 

Besar radiasi matahari yang di transmisikan melalui selubung 

bangunan dipengaruhi oleh fasade bangunan yaitu perbandingan luas kaca dan 

luas dinding bangunan keseluruhan (wall to wall ratio), serta jenis dan tebal 

kaca yang digunakan. 

Tabel 2.8 Shading Coefficient untuk berbagai jenis material kaca 

 

No 

Penggunaan Kaca Shading 

Coefficient 

 

Kaca 

Bening 

Warna Tebal 

 

1 

Kaca 

Bening  

- 

- 

1/4 inci 

3/8 inci 

0.95 

0.90 

2 Heat 

Absorbing 

glass  

Abu – abu 

Bronze/ 

Green tinted 

3/16 inci 

1/2 inci 

0.75 

0.50 

3 Revlective 

glass  

Dark gray metallized 

light gray metallized 

- 

- 

0,35 s/d 0,20 

0,60 s/d 0,35 

 

Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

Kondisi ideal yang harus dibuat untuk menciptakan bangunan nyaman secara 

termal adalah sebagai berikut:  

a. Teritis atap/Overhang cukup lebar. 

b. Selubung bangunan (atap dan dinding) berwarna muda (memantulkan 

cahaya). 

c. Terjadi Ventilasi Silang. 

d. Bidang –bidang atap dan dinding mendapat bayangan cukup baik. 

e. Penyinaran langsung dari matahari dihalangi (menggunakan solar 

shading devices) untuk menghalangi panas dan silau.  
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Gambar 2.55 Arah Matahari Terhadap Kenyamanan Pengguna Bangunan 

Sumber : Sumber : Egan, Concept in Thermal Comfort, 1975 

 

2.4. Studi Banding 

Studi banding dilakukan untuk mendapatkan pembanding ataupun gambaran 

mengenai obyek bangunan atau pendekatan desain yang mirip atau mendekati dengan 

perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa Kelas Di Kota Semarang Dengan 

Pendekatan Healing Environment. Berikut ini adalah obyek-obyek studi banding yang 

didapatkan melalui observasi maupun literatur. 

2.4.1.   RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

a. Lokasi 

Rumah Sakit Jiwa Prof Dr.Soerojo Magelang terletak di jalan Ahmad Yani No.169 

Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa 

Tengah. Lokasi RSJ ini berjarak 4 km dari pusat Kota Magelang kea rah utara dan 

berada di tepi jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang. 

 

 

Gambar 2.56 Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang 

Sumber : Penulis, 2018 
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b. Gambara Umum 

Rumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan kementrian kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rumah sakit jiwa Prof. 

Dr. Soerojo Magelang merupakan “Pusat Rujukan Nasional” di bidang “Kesehatan 

Jiwa” yang memiliki tipe kelas A. 

Pada tahun 1978, rumah sakit ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat 

Magelang kelas A dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan RI No. 

135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Kesehatan 

(sekarang Kementerian Kesehatan), RSJ Magelang ini mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan 

jiwa, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kejiwaan. 

 

Gambar 2.57 Denah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 

Sumber : google maps dan penulis, 2018 

c. Konsep Bangunan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

Konsep bangunan Rs Prof. Dr. Soerojo Magelang menerapkan konsep desain 

bangunan kolonial terlihat dari bentuk atap tinggi limasan, kolom bundar, bentuk kaca 

tinggi berbentuk persegi serta bukaan yang melengkung menyerupai bangunan belanda.  
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Gambar 2.58 Bangunan Diklat Rumah Sakit Jiwa Magelang 

Sumber : Penulis, 2018 

Pada dasarnya Rumah Sakit Jiwa dianjurkan untuk mengurangi bentuk sudat, 

tetapi Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang masih menerapkan bangunan yang 

memiliki sudut dikarenakan RSJ Dr.Soerojo Magelang salah satu bangunan cagar 

budaya yang tidak boleh mengubah bentuk bangunan. 

Penerapan teralis pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo kurang diperuntukan, 

menurut salah satu perawat banyak yang memanfaatkan teralis tersebut menjadi objek 

pasien melakukan gantung diri.  

 

Gambar 2.59 Ruang Rawat Inap 

Sumber : Penulis, 2018 

Ruang makan pasien berada di tengah-tengah ruang , kedudukan ruang makan 

yang menjadi jalur sirkulasi dari berbagai ruang bangsal. Terdapat keuntungan yaitu 

memudahkan perawat mengumpulkan pasien serta memanfaatkan ruang makan pasien 

menjadi 1, tetapi menimbulkan salah satu masalah yaitu peralatan pada ruang makan 
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dapat digunakan pasien menjadi alat untuk berkelahi. Kedudukan perawat berada di 

antara ruang tidur pasien sehingga lebih memudahkan pengawasan 

 

Gambar 2.60 Ruang bangsal 

Sumber : Penulis, 2018 

Tempat abesn pengelola berada di lorong, bertepatan di arah masuk ruang pengelola yang 

bertujuan untuk mempermudah pengelola untuk melakukan absensi. Terdapat 10 alat 

absensi dengan sensor jari. 

 

Gambar 2.61 Area Absensi Pengelola 

Sumber : Penulis, 2018 

d. Pelayanan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

1. Terdapat pelayanan 24 jam 

a) IGD 
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b) Radiologi 

1) X-RAY Kontras 

2) X-RAY Non Kontras 

3) USG 

4) CT-SCAN 

c) Laboratorium 

d) Farmasi 

e) Pemulasaraan Jenazah 

f) Ambulance 

2. Pelayanan Rawat Jalan : 

a) Poliklinik jiwa/ Psikiatri 

b) Poliklinik psikolog 

c) Poliklinik saraf 

d) Poliklinik kebidanan/ kandungan 

e) Poliklinik bedah 

f) Poliklinik penyakit dalam 

g) Poliklinik gigi dan mulut 

h) Poliklinik kulit dan kelamin 

i) Poliklinik rehabilitasi medic 

Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang saat ini telah 

melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas kamar 

perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan kenyamanan 

sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Pelayanan 

Rawat inap di Rsj Prof. Dr. Soerojo magelang memiliki 2 type pelayanan rawat inap 

yaitu : 

1. Rawat Inap I 

Kapasitas : 448 tempat tidur 

Terdiri dari 24 bangsal 

Unit perawatan intensif 

a) Unit psikogeriatri 

b) Unit jiwa tenang/dewasa 

2. Rawat Inap II 

Unit Pelayanan Jiwa Fisik ( UPJF ) 
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a) Kelas 1      : 2 tempat tidur 

b) Kelas 2      : 4 tempat tidur 

c) Kelas 3      : 24 tempat tidur 

3. Intensif Care Unit ( ICU ) 

a) Kapasitas : 3 tempat tidur 

4. Pelayanan Peristi 

a) Kapasitas : 2 tempat tidur 

5. Bangsal VIP  

a) Kapasitas : 22 tempat tidur 

6. Pelayanan Kebidanan 

a) Kelas 1      : 4 tempat tidur 

b) Kelas 2      : 6 tempat tidur 

c) Kelas 3      : 12 tempat tidur 

7. Pelayanan Bedah dan Anak 

a) Kelas 3      : 44 tempat tidur 

8. Pelayanan Dalam dan Saraf 

a) Kelas 3      : 44 tempat tidur 

9. Pelayanan Non Jiwa Kelas 1 dan 2 

a) Kelas 1      : 8 tempat tidur 

b) Kelas 2      : 8 tempat tidur 

c) Pelayanan Isolasi Non Jiwa 

d) Kapasitas : 2 tempat tidur 

10. Terdapat Pelayanan Penunjang yaitu : 

a) Rehabilitasi Psikososial 

b) Rehabilitasi Medik 

c) Pelayanan Gizi. 

11. Terdapat Pelayanan Diklat yaitu : 

a) Pendidikan dan Pelatihan 

b) Penelitian 

e. Zoning dan Sirkulasi Pasien RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang 

1. Zoning Rsj Prof. Dr. Soerojo  
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Gambar 2.62 Zoning RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

Sumber : Penulis 2018 

Keterangan : 

a) Pengelola  

b) Poliklinik Kesehatan  

c) Psikolok anak dan remaja 

d) UGD, Poliklinik rawat jalan, dan rawat inap non jiwa 

e) R. rawat inap 

f) Fasilitas uji/tindakan 

g) Diklat 

h) R. jenazah 

i) Utilitas 
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2. Sirkulasi Pasien 

 

Gambar 2.63 Sirkulasi Pasien RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

Sumber : Penulis, 2018 

 

2.4.2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang 

a. Lokasi  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo Semarang terletak di 

Jl. Brigjend Sudiarto No. 347 Semarang 

 

Gambar 2.64 Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo semarang 

Sumber : Penulis, 2018. 
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b. Gambara Umum 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo mempunyai luas lahan 

60.000 m² dan termasuk kedalam Rumah Sakit Jiwa kelas A dengan jumlah tenaga 

kerja 423 orang yang terdiri dari Dokter Spesialis 17 orang, Dokter Umum 10 

orang, Dokter Gigi 4 orang, Paramedic Perawatan 191 orang, paramedis non 

perawat 38 orang, non medis 163 orang. Pelayanan medis rumah sakit terdiri dari 

2 jenis pelayanan yaitu pelayanan utama dan penunjang. 

c. Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo 

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan 

Pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino 

Gondohutomo terdapat Klinik Jiwa Dewasa (DPJP Psikiater), Klinik Tumbuh 

Kembang Anak dan Remaja ( Tim Pelayanan Terpadu,DPJP Psikiater), 

Mental Organik (Tim Pelayanan Terpadu), Napza / IPWL (Tim Pelayanan 

Terpadu), Psikoterapi (DPJP Psikiater), Forensik Psikiatri (DPJP Psikiater), 

Saraf (DPJP Spesialis Saraf), Umum (DPJP Dokter Umum), Gigi (DPJP 

Dokter Gigi), Psikologi (Penanggungjawab Pelayanan Psikologi) melayani 

pemeriksaan dan pengukuran IQ (kecerdasan), EQ (kecerdasan emosi), 

Kemampuan khusus/bakat, Jurusan pendidikan, Seleksi pekerjaan, 

Pegembangan SDM, Psikometri (DPJP Psikiater), Pelayanan day care 

(Pelayanan Terpadu). Surat keterangan sehat fisik (DPJP Dokter Umum) 10) 

Surat Keterangan bebas narkoba (DPJP Psikiater) 11) Surat keterangan sehat 

jiwa (DPJP Psikiater). 

2. Pelayanan Rawat Inap 

 

Gambar 2.65 Ruang Rawat Inap RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Sumber : Sumber: rs-amino.jatengprov.go.id 

 

Unit rawat inap terdiri dari 300 tempat tidur yang terdiri dari Ruang VIP 

A 16 tempat tidur dengan 1 tempat tidur untuk 1 ruangan, Ruang VIP B 20 tempat 
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tidur dengan 2 tempat tidur untuk 1 ruangan, Ruang Kelas I 14 tempat tidur 

dengan 3 tempat tidur untuk 1 ruangan, Ruang Kelas II 25 tempat tidur dengan 4 

tempat tidur untuk 1 ruangan, Ruang Kelas III 225 tempat tidur dengan 1-10 

tempat tidur untuk 1 ruangan, Ruang HCU (High Care Unit) 24 tempat tidur. 

3. Ruang IGD 

Pada Ruang IGD Pencahayaan alami sangat di perlukan , maka dari itu 

ruang IGD RSJD Dr. Amino Gondohutomo menerapkan ventilasi-ventilasi, 

dikarenakan matahari pagi serta udara yang sehat sangat berguna untuk kesehatan 

pasien IGD. 

 

Gambar 2.66 Ruang IGD RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Sumber : Sumber : Sumber: rs-amino.jatengprov.go.id 

 

 

2.4.3. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta 

a. Lokasi 

  Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan berada di Jl. Prof. Dr. 

Latumenten No.1, Jakarta 11460.  

 

Gambar 2.67 RSJ Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta 

Sumber : rsjsh.co.id 
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b. Gambaran Umum 

 Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan didirikan berdasarkan keputusan 

Kerajaan Belanda (Koninklijkbesluit) tanggal 30 desember 1865 , namun 

pembangunannya baru dimulai pada tahun 1876. Pada saat itu bernama Rumah 

Sakit Jiwa Grogol, pada tahun 1973 berubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa 

Jakarta, berubah kembali menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Jakarta dan hingga pada 

akhirnya tahun 2002 menetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto 

Heerdjan sampai saat ini. 

 Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan memiliki luas lahan sebesar 

64.850 m² dan luas bangunan sebesar 23.070.38  m², dengan total 300 kapasitas 

tempat tidur ruang rawat inap dan terdapat pelayanan sebagai berikut : 

c. Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta 

1. Pelayanan Unggulan 

a) Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 

b) Medical Chek Up Kesehatan Jiwa 

c) Rehabilitasi Psikososial 

2. Pelayanan Rawat Jalan 

a) Poliklinik Psikiatri Dewasa 

b) Poliklinik Keswa Anak dan Remaja 

c) Poliklinik Gigi dan Mulut 

d) Poliklinik Neurologi 

e) Poliklinik Bedah 

f) Poliklinik Umum 

g) Rehab Medik Psikososial ( Day Care) 

h) Poliklinik Psikologi 

i) Poliklinik Konsultasi Gigi 

j) Konsultasi Keperawatan 

3. Pelayanan Rawat Inap 

a) Psychiatry Intensive Care Unit 

b) Psychiatry Anak dan Remaja 

c) Psychiatry Dewasa 

d) Non Psikiatri 

4. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 

a) Psikiatri Keliling 
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b) Program Promotif dan Preventif ke puskesmas dan ke masyarakat 

c) Pelayanan Medik 

d) Bio-Feedback 

e) TOVA 

5. Pelayanan Penunjang Medik 

a) Radiologi 

b) EEG, Brain Mapping 

c) Laboratorium 

d) EKG 

e) USG 

f) MMPI 

6. Pelayanan Penunjang Non Medik 

a) Dapur Gizi 

b) Ambulance Service 

c) Mobil Psikiatri Anak dan Remaja 

7. Pelayanan Keperawatan 

8. Pelayanan Administrasi 

9. Pelyanan Penyelenggaraan Pendidikan 

2.4.4. Rumah Sakit Dengan Penerapan Healing Environment 

a. The Johns Hopkins Hospital 

 

Gambar 2.68 The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

The Johns Hopkins Hospital merupakan Rumah sakit pendidikan dan fasilitas 

penelitian biomedis dari Johns Hopkins School of Medicine, yang terletak di 

Baltimore, Maryland, AS. Didirikan pada tahun 1889 Rumah Sakit Johns Hopkins 

https://www.hopkinsmedici/
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secara luas dianggap sebagai salah satu rumah sakit dan institusi medis terbesar di 

dunia.  

1. Pendekatan Desain pada The Johns Hopkins Hospital 

Pendekatan Desain The Johns Hopkins Hospital yaitu “Healing Environment”, 

menurut Johns Hopkins (Pemilik The Johns Hopkins Hospital) Menjadi pasien 

tidak pernah mudah, dan pasien layak mendapatkan obat terbaik yang bisa 

ditawarkan. Lingkungan penyembuhan pada The Johns Hopkins Hospital memberi 

pasien dan keluarga pasien rasa mengendalikan situasi yang penuh tekanan, dan 

memungkinkan untuk istirahat dan pemulihan yang lebih nyaman, dengan 

penerapan sebagai berikut : 

a) Interior yang tenang dan elegan dengan permukaan alami seperti marmer dan 

batu gamping 

b) Kamar-kamar yang dipenuhi sinar matahari dan ruang-ruang publik yang 

nyaman berfungsi sebagai tanggungan bagi pasien dan pengunjung pasien. 

c) Materi penyerap suara di area perawatan pasien, 

d) Sistem panggilan perawat yang tenang untuk menghilangkan panggilan suara 

yang bising 

e) Taman-taman indah yang tenang di seluruh kampus untuk meditasi dan 

refleksi 

f) Koleksi seni drama yang dipajang di seluruh gedung 

g) Patung-patung binatang di Pusat psikiatri anak untuk menyenangkan para 

pasien anak 

h) Gambar seni di jendela bernuansa kamar pasien pribadi. 

2. Ruang yang ada pada The Johns Hopkins Hospital 

a) R. Administrasi 

b) R. Resepsionis 

c) R. Pendaftaran 

d) R. Seni 

e) R. Auditorium dan R. Konferensi 

f) Layanan Klinik dan Departemen 

1) 33 Ruang Operasi, yang terdiri dari 14 ruang bedah saraf/umum, 10 ruang 

pediatrik,  6 ruang layanan jantung, 3 ruang kebidanan. 
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2) 355 Perawatan Dewasa merupakan ruang rawat inap swasta yang terdiri 

dari 224 perawatan akut, 96 ruang perawatan intensif, dan 35 ruang 

kebidanan. 

3) 205 Pusat Anak-Anak Bloomberg merupakan ruang rawat inap swasta 

yang terdiri dari, 120 perawatan akut, 45 perawatan intensif neonatal 

(NICU), 40 perawatan intensif pediatrik (PICU), Layanan trauma 

pediatrik Tingkat 1, Area bermain dalam ruangan dua lantai 

4) 136 ruang pribadi yang terdiri dari, 21 ruang perawatan menengah, 115 

ruang  perawatan rawat inap area istirahat keluarga. 

5) Departemen darurat dewasa memiliki 67 ruang yang terdiri dari, Enam 

ruang perawatan trauma dilengkapi dengan teknologi medis terbaru, 

Paket radiologi yang diperluas menampilkan X-ray, CT, MRI dan 

ultrasound, Unit observasi perawatan akut 17 tempat tidur terintegrasi ke 

dalam departemen, Lokasi "pintu depan" di gedung rumah sakit utama, 

dan Kemampuan untuk menampung hingga 75.000 kunjungan setahun. 

6) Departemen Darurat Pediatri, berfungsi untuk berbagi kapasitas trauma 

dengan bagian gawat darurat dewasa Pusat trauma satu-satunya yang 

ditunjuk negara untuk anak-anak di Maryland Kemampuan untuk 

menampung lebih dari 40.000 kunjungan dalam setahun 

g) Fasilitas Makan dan Minum (kantin) 

h) Fakultas dan Kantor Administrasi 

i) Ruang Keluarga  

j) Ruang anak-anak 

k) Layanan Tamu 

l) Tempat Beristirahat 

m) Pusat Sumber Daya dan Perpustakaan 

n) Keamanan 
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3. Penerapan Desain  

 

Gambar 2.69 Main Entrance pada The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

  Kanopi lebar, mirip dengan hangover digunakan sebagai pelindung pasien 

dan tamu rumah sakit dari berbagaimacam keadaan cuaca, kanopi di desain 

mencakup semua pintu masuk umum dan pintu darurat pada The Johns Hopkins 

Hospital 

 

Gambar 2.70 Desain Lobby Lift The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

Setiap loby lift menampilkan karya seni yang dapat menyenangkan pasien, 

seni yang terinspirasi oleh alam dan taman yang terletak di luar setiap lift dan 

ditampilkan di seluruh ruang tunggu, koridor, dan ruang kerja staf, membawa 

elemen nyamanan didalam rumah sakit. Pererapan tersebut dapat meningkatkan 

sikis dan pola pikir pasien yang menjadi salah satu penerapan healing environment. 

      

Gambar 2.71 Ornamen pada The Johns Hopkins Hospital 

https://www.hopkinsmedici/
https://www.hopkinsmedici/
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Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

Menampilkan ornament 3d untuk menyenangkan dan menghibur pasien 

terutama anak-anak yang terletak di loby maupun sekitar rumah sakit. 

           

Gambar 2.72 Ornamen Dinding pada The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

Gorensan berbagai bentuk yang ada di jendela dan dinding kaca yang 

menghasilkan seni, menciptakan efek lentera di malam hari dan efek hujan salju 

diluar bangunan. Melambangkan aktifitas terus menerus dan keajaiban yang terjadi 

di dalam gedung setiap hari. 

Jendela dan dinding kaca tersebut dapat membiaskan dan memantulkan 

cahaya berlebihan yang dapat mengganggu aktifitas pengguna gedung, tanpa 

menghalangi pandangan view diluar gedung. 

                  

                  

Gambar 2.73 Penerapan Unsur Alam pada The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

Mendesain lansekap, menciptakan pola visual yang menarik, 

menampilkan warna dan tekstur alami pada bangunan dapat menarik perhatian 

pasien maupun pengunjung di sepanjang Orleans Street. 

https://www.hopkinsmedicine.org/
https://www.hopkinsmedicine.org/
https://www.hopkinsmedici/
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Kebun di sekitar rumah sakit menawarkan keteduhan, ketenangan, dan 

menyatu dengan alam. Tanaman tersebut meliputi lavender, rosemary, mawar, dan 

magnolia, semuanya berhubungan dengan plingkungan penyembuhan. 

Taman meditasi di luar Zayed Tower adalah tempat yang tenang untuk 

refleksi luar yang tenang di tengah pepohonan dan air yang mengalir. 

 

Gambar 2.74 Ornamen Dinding The Johns Hopkins Hospital 

Sumber : https://www.hopkinsmedicine.org/ 

Penerapan dinding bangunan tersebut menciptakan efek air, dan menarik 

perhatian pada tampilan bangunan. Penerapan seperti itu dapat difungsikan 

menghalangi panas sinar matahari berlebih yang dapat mengganggu aktifitas 

didalam gedung tetapi tetap diperhitungkan untuk penggunaan sinar matahari yang 

masuk kedalam gedung 

b. Khoo Teck Puat Hospital Singapura 

 

Gambar 2.75  Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

https://www.hopkinsmedici/
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  Khoo Teck Puat Hospital Singapura secara resmi dibuka pada 15 

November 2010. Khoo Teck Puat Hospital Singapura merupakan rumah sakit 

umum  pertama di Singapura yang memiliki fasilitas 550 tempat tidur. 

  Berada di sebuah lingkungan yang dikenal sebagai Yishun, situs yang 

terletak di sebelah Kolam Yishun yang ada dipilih untuk rumah sakit. Akses 

mudah dengan transportasi umum, kedekatan dengan masyarakat dan potensi 

untuk mengubah kolam air hujan yang berdekatan menjadi taman yang indah, 

mempromosikan kesehatan adalah faktor-faktor utama dalam menentukan lokasi 

ini.  

  Pengembangan Khoo Teck Puat Hospital sebagai " taman, dan kebun di 

rumah sakit ”berarti bahwa beberapa prioritas lingkungan diingat selama tahap 

desain dan perencanaan. 

a)  Menyediakan lingkungan penyembuhan “Healing Environment” untuk pasien 

dan mengutamakan kenyamanan di dalam rumah sakit. 

b)  Menjadi model untuk pelestarian lingkungan dan mengurangi karbon dari 

rumah sakit 

c) Menciptakan bangunan rumah sakit sesuai kenyamanan masyarakat melalui 

analisa pengguna. 

1. Pendekatan Desain 

  Pada Khoo Teck Puat Hospital Singapura menerapkan konsep Healing 

Environment ( Lingkungan Penyembuhan ), dengan menjelaskan bahwa tanaman 

dan kebun bermanfaat bagi psikologis pasien. Namun, seiring pesatnya 

perkembangan Singapura, menyebabkan langkanya sumber daya lahan hingga 

menghasilkan urbancityscapes sehingga banyak orang kurang berinteraksi 

dengan alam. 
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Gambar 2.76  Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa stres dan faktor psikososial 

dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Pada gilirannya, ada bukti yang cukup 

besar untuk menunjukkan bahwa hanya beberapa menit melihat pemandangan 

dan pemandangan alam dapat menghasilkan perubahan psikologis yang positif. 

Perasaan yang baik seperti ketenangan dan kesenangan ditingkatkan, sementara 

emosi negatif seperti rasa takut, kemarahan dan kesedihan hilang. Dalam hal 

fisiologi, melihat pemandangan alam telah terbukti menurunkan tekanan darah 

dan menurunkan ketegangan otot, di antara efek-efek lainnya. 

2. Penerapan Desain Healing Environment 

 

Gambar 2.77 Taman Gambar Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

  Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa stres dan faktor 

psikososial dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Pada akhirnya, ada bukti yang 

cukup besar untuk menunjukkan bahwa hanya beberapa menit melihat 
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pemandangan dan pemandangan alam dapat menghasilkan perubahan psikologis 

yang positif. Perasaan yang baik seperti ketenangan dan kesenangan 

ditingkatkan, sementara emosi negatif seperti rasa takut, kemarahan dan 

kesedihan hilang. Dalam hal fisiologi, melihat pemandangan alam telah terbukti 

menurunkan tekanan darah dan menurunkan ketegangan otot, di antara efek-efek 

lainnya. 

 

Gambar 2.78 Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

Bangunan Khoo Teck Puat Hospital Singapura terdapat jendela yang memiliki 

ketinggian dari lantai hingga plafound dan dilengkapi dengan panel surya untuk 

mendapatkan sinar matahari alami masuk kedalam bangunan dengan tujuan 

menghemat energi, berdampak positif pada produktivitas, kesehatan dan 

kesejahteraan pengguna bangunan Khoo Teck Puat Hospital Singapura 

 

Gambar 2.79 Fasade Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

 Sistem fasade rumah sakit menampilkan "sirip" untuk mengalirkan angin ke 

dalam gedung sementara beberapa taman di atap bertindak sebagai naungan 

untuk atap, meningkatkan insulasi dan mengurangi energi untuk AC. Ini pada 
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akhirnya Ini pada gilirannya mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebun 

meningkatkan pengelolaan air, karena hujan disimpan di dalam tanah, di mana 

air tersebut diambil oleh tanaman dan dikembalikan ke atmosfer melalui 

evapotranspirasi. Pelepasan juga tertunda, yang membantu mengurangi aliran 

berlebih. Kualitas limpasannya sendiri meningkat karena disaring melalui 

tanaman. 

 

Gambar 2.80 Penerapan Kebun Khoo Teck Puat Hospital 

Sumber : Ebook Khoo Teck Hospital 

Pada Bangunan Khoo Teck Puat Hospital Singapura, memanfaatkan atap dak 

sebagai lahan perkebunan sayur-sayuran dan buah-buahan, Pertanian sepenuhnya 

organik dan berjalan pada prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Untuk meniru 

proses ekologi alami, para petani mendorong pengayaan tanah dengan memutar 

tanaman setelah setiap panen. “Kami menanam sesuatu dan menunggu enam 

minggu sebelum panen. Hasil dari perkebunan itu akan dikontribusikan untuk 

makanan pasien rumah sakit 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Rumah Sakit Jiwa merupakan suatu tempat atau fasilitas yang memberikan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada manusia yang memiliki gangguan jiwa 

atau stress, selain itu rumah sakit jiwa ini juga menangani ruang rawat jalan untuk manusia 

yang tidak memiliki gangguan jiwa (pelayanan kesehatan umum). Ringkup pelayanannya 

meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan resosiatif. 

Rumah Sakit Jiwa ini akan dibangun di Kota Semarang , Data Riskesdas 

melaporkan terdapat sekitar 2% atau sebanyak 33.186 penduduk Kota Semarang termasuk 

kedalam orang yang memiliki gangguan jiwa (ODGJ) dari 1.667.131 jiwa total seluruh 

penduduk Kota Semarang, sedangkan kota semarang hanya memiliki 1 rumah sakit jiwa 

yang dapat menampung 329 pasien rawat inap. Rumah Sakit Jiwa ini direncanakan dengan 

menggunakan pendekatan Healing Environment, pendekatan ini merupakan pendekatan 

desain lingkungan yang dirancang untuk membantu proses pemulihan manusia yang 

memiliki gangguan jiwa secara psikologis  yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan penggunanya. 

Pemilihan site yang berada di Wilayah Kota Semarang berdasarkan keperuntukan 

lahan yang dilihat dari RTDRK Wilayah Kota Semarang. Semua BWK  terdapat lahan 

keperuntukan untuk fasilitas kesehatan tetapi masing-masing BWK terdapat wilayah 

tertentu untuk keperuntukan fasilitas kesehatan, Site terpilih berada pada BWK VII 

(Kecamatan Banyumanik). 

Site terpilih terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalan arteri 

sekunder. Dimana jalan arteri sekunder dilalui jaringan-jaringan primer, seperti: jaringan 

air bersih dan jaringan telepon, serta memiliki utilitas eksisting lainnya yang memadai. 

Luas site terpilih sebesar ± 74.650 hektar. Peraturan bangunan setempat yang berkaitan 

dengan fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut, 

 

a. KDB 40%; 

b. Ketinggian bangunan maksimal 3 lantai; 
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c. KLB sebesar 1,2; 

d. GSB 29 meter. 

Setelah mengetahui kondisi exksisting site, kemudian dilakukan analisis mengenai 

aspek perecanaan dan perancangan arsitektur. Aspek peracangan tersebut yaitu aspek 

fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek arsitektural yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. Dan kesimpulan dari hasil analisa tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Aspek Fungsional 

Bedasarkan aspek fungsional pengguna Rumah Sakit Jiwa adalah pasien, 

kelompok pengelola, kelompok staff dan karyawan, kelompok pengunjung dan 

kelompok servis. Dari pengguna tersebut didapatkan kebutuhan ruang yaitu unit rawat 

jalan, unit rawat inap, unit UGD, unit bedah, unit rawat intensive, unit rehabilitas, unit 

penunjang medis, unit farmasi, unit instalasi gizi, unit mortuary, diklat, asrama diklat, 

unit pengelola, unit laundry, unit utilitas, unit bengkel, unit penunjang dan parkir, 

keseluruhan ruangan tersebut diketahui besaran ruangnya yaitu sebesar 29634.42 m². 

Selain itu, kelompok ruang tersebut melalui 

b. Aspek Konstektual 

Bedasarkan kondisi eksisting site yang telah diketahui, topografi site yang 

berkontur lantai menyebabkan lahan dilakukan proses cut and filI untuk memudahkan 

pengolahan lahan. Arah matahari dan angin pada site terpilih menyebabkan bangunan 

dengan massa horizontal dan orientasi bangunan mengarah dari timur laut ke barat 

daya dan sebaliknya diperbanyak untuk memaksimalkan pencahayaan dan 

penghawaan atau dengan mengoptimalkan sun shading. Massa bangunan Zona 1 dan 

Zona 2 menghadap jalan. 

Area yang berdekatan dengan jalan dibuat buffer zone untuk mengatasi 

kebisingan . vegetasi pada site terpilih juga dapat dipertahankan untuk barrier dan 

peneduh. Jalur main entrance dan exit berada di area depan site. 

 

 

c. Aspek Teknis 

Dari segi teknis, Rumah Sakit Jiwa Dikota Semarang menggunakan struktur 

bawah pondasi strauss pile dan pondasi lajur, struktur atap baja ringan atau 

konvensional dan atap dak beton, struktur badan digunakan sistem sloof-kolom-balok 
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dan struktur core yang dilengkapi dinding berbagai material yang mementingkan 

keamanan pengguna, seperti Hebel, kaca temperd, ACP, teralis, jendela, pintu dan 

sebagainya. Pada atap ruang rawat inap diberi lembaran seng (bondex) yang diletakan 

di atas usuk. 

d. Aspek Kinerja 

Bedasarkan aspek kinerja, didapatkan sistem utilitas yang bekerja pada 

bangunan Rumah Sakit Jiwa beserta kebutuhannya (kebutuhan air bersih, listrik, 

penghawaan, dan pencahayaan alami/buatan). Serta pengolahan limbah 

medis yang merupakan bagian terpenting dari sebuh fasilitas kesehatan. 

e. Aspek Arsitektural 

Pada aspek arsitektural didapatkan orientasi bangunan, konsep gubahan massa, 

material yang digunakan, pemilihan warna, material bangunan, kesan ruang, dan 

ornamen lain yang berhubungan dengan pendekatan desain yang dilakukan. 

5.2 Saran  

Bedasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sarankan dalam merencanakan dan 

merancang sebuah Rumah Sakit Jiwa Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Healing 

Environment nantinya berpedoman terhadap kelima aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur. Aspek tersebut, yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek 

kinerja, dan aspek arsitektural. Selama berpedoman terhadap 

aspek tersebut proses desain berjalan sesuai harapan. 
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