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BAB II
STUDI LITERATUR

2.1 Pengertian Judul
Untuk pemahaman dari judul akan dibahas yang terdiri dari kata aksi, fungsi

dan lokasi dimana masing-masing kata mengandung maksud yang akan dilakukan
dalam seperti perancangan ,pengembangan,revitalisasi dll, fungsi yang dirancang dan
lokasi dimana proyek akan dibangun. Penjabaran maksud dalam judul yaitu:

Aksi    = Perancangan
Fungsi = Rumah Sakit Jiwa
Lokasi = Kabupaten Bojonegoro

2.1.1).Perancangan (rancangan,desain):
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online:

Perancangan : proses, cara, perbuatan merancang.
Rancangan : sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang;
rencana;program;desain;
Desain : kerangka bentuk; rancangan; kerangka bentuk suatu bangunan
(rumah, taman, dan sebagainya)

 Wikipedia
Desain : Seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif
lainnya, proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru,

2.1.2). Rumah Sakit –Jiwa:
 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

340/MENKES/PER/III/2010 :
Rumah Sakit : institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online: Gangguan : halangan;
rintangan; godaan; sesuatu yang menyusahkan; hal yang menyebabkan
ketidakwarasan atau ketidaknormalan (tentang jiwa, kesehatan,
pikiran);hal yang menyebabkan ketidaklancaran; jiwa
: ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya
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ketidaknormalan sikap tingkah laku;penyakit psikis yang dapat
menghambat penyesuaian diri;

Wikipedia:
Gangguan Jiwa : pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya
terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai
bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut
didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku,
komponen kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi
tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi
sosial manusia.

2.1.3).Kabupaten Bojonegoro:
 Wikipedia

Sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.Kabupaten
Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada
di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara
(Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada
di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian
yang subur. Wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan
dengan kemiringan yang relatif datar.

2.1.4). Pengertian Judul:

Dari beberapa definisi kata tersebut maka pengertian dari judul
“Perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten bojonegoro” yaitu proses untuk
membuat (menciptakan) sebuah fisik (tempat) untuk kegiatan pemulihan dari penyakit
ketidakseimbangan jiwa yang bernuansa humanis/ mengutamakan hak sebagai
manusia meskipun dalam gangguan jiwa di Kabupaten Bojonegoro.
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2.2 Gangguan Jiwa

2.2.1. Pengertian gangguan jiwa
Gangguan jiwa adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena

hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan
sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri (Djamaludin, 2001).
Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa
yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan
penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.

2.2.2. Penyebab gangguan jiwa
Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada
unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin dibadan (somatogenik), di
lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun psikis (psikogenik), (Maramis, 2009).
Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus
dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan,
lalu timbulah gangguan badan ataupun gangguan jiwa.

Menurut Stuart & Sundeen (2008) penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas :

a. Faktor Biologis/Jasmaniah
1) Keturunan
Peran yang pasti sebagai penyebab belum jelas, mungkin terbatas dalam
mengakibatkan kepekaan untuk mengalamigangguan jiwa tapi hal tersebut sangat
ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat.

2) Jasmaniah
Beberapa peneliti berpendapat bentuk tubuh seseorang berhubungan dengan
gangguan jiwa tertentu. Misalnya yang bertubuh gemuk/endoform cenderung
menderita psikosa manik depresif, sedang yang kurus/ectoform cenderung menjadi
skizofrenia.

3) Temperamen
Orang yang terlalu peka/sensitif biasanya mempunyai masalah kejiwaan dan
ketegangan yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan jiwa.

4) Penyakit dan cedera tubuh
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Penyakit-penyakit tertentu misalnya penyakit jantung, kanker, dan sebagainya
mungkin dapat menyebabkan merasa murung dan sedih. Demikian pula cedera/cacat
tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri.
b. Faktor Ansietas dan Ketakutan
Kekhawatiran pada sesuatu hal yang tidak jelas dan perasaan yang tidak menentu akan
sesuatu hal menyebabkan individu merasa terancam, ketakutan hingga terkadang
mempersepsikan dirinya terancam.

c. Faktor Psikologis
Bermacam pengalaman frustasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan
mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya. Pemberian kasih sayang orang tua yang
dingin, acuh tak acuh, kaku dan keras akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan serta
memiliki kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungan.

d.Faktor Sosio-Kultural
Beberapa penyebab gangguan jiwa menurut Wahyu (2012) yaitu :

1) Penyebab primer (primary cause)
Kondisi yang secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, atau
kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan jiwa tidak akan muncul.

2) Penyebab yang menyiapkan (predisposing cause)
Menyebabkan seseorang rentan terhadap salah satu bentuk gangguan jiwa.

3) Penyebab yang pencetus (precipatating cause)
Ketegangan-ketegangan atau kejadian-kejadian traumatik yang langsung dapat
menyebabkan gangguan jiwa atau mencetuskan gangguan jiwa.

4) Penyebab menguatkan (reinforcing cause)
Kondisi yang cenderung mempertahankan atau mempengaruhi tingkah laku
maladaptif yang terjadi.
5) Multiple cause
Serangkaian faktor penyebab yang kompleks serta saling mempengaruhi. Dalam
kenyataannya, suatu gangguan jiwa jarang disebabkan oleh satu penyebab tunggal,
bukan sebagai hubungan sebab akibat, melainkan saling mempengaruhi antara satu
faktor penyebab dengan penyebab lainnya.

e. Faktor Presipitasi
Faktor stressor presipitasi mempengaruhi dalam kejiwaan seseorang.

Sebagai faktor stimulus dimana setiap individu mempersepsikan dirinya melawan
tantangan, ancaman, atau tuntutan untuk koping. Masalah khusus tentang konsep diri
disebabkan oleh setiap situasi dimana individu tidak mampu menyesuaikan.
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Lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri dan komponennya. Lingkungan dan
stressor yang dapat mempengaruhi gambaran diri dan hilangnya bagian badan,
tindakan operasi, proses patologi penyakit, perubahan struktur dan fungsi tubuh,
proses tumbuh kembang, dan prosedur tindakan serta pengobatan (Stuart&Sundeen,
2008).

2.2.3. Penggolongan gangguan jiwa
Berdasarkan Diagnosis gangguan jiwa menurut Dalami (2009) dibagi menjadi:

A. Gangguan Jiwa Psikotik
Gangguan jiwa psikotik yang meliputi gangguan otak organik ditandai

dengan hilangnya kemampuan menilai realita, ditandai waham (delusi) dan halusinasi,
misalnya skizofrenia dan demensia.
1) Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan berbagai tingkat
kepribadian diorganisasi yang mengurangi kemampuan individu untuk bekerja secara
efektif dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gejala klinis skizofrenia sering
bingung, depresi, menarik diri atau cemas.Hal ini berdampak pada keinginan dan
kemampuan untuk meakukan tindakan oral hygiene.

Skizofrenia mempunyai macam-macam jenisnya, menurut Maramis (2004)
jenis-jenis skizofrenia meliputi:
a) Skizofrenia residual, merupakan keadaan skizofrenia dengan gejala-gejala

primernya Bleuler, tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan ini
timbul sesudah beberapa kali serangan skizofrenia.

b) Skizofrenia simpleks, sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama
ialah kedangkalan emosi dankemunduran kemauan. Gangguan proses berfikir
biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali terdapat. Jenis ini
timbul secara perlahan. Pada permulaan mungkin penderita kurang
memperhatikan keluarganya atau menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia
semakin mundur dalam kerjaan atau pelajaran dan pada akhirnya menjadi
pengangguran, dan bila tidak ada orang yang menolongnya ia akan mungkin akan
menjadi “pengemis”atau “penjahat”.

c) Skizofrenia hebefrenik atau disebut juga hebefrenia,
menurut Maramis (2004) permulaannya perlahan-lahan dan sering timbul pada
masa remaja atau antara 15–25 tahun. Gejala yang menyolok adalah gangguan
proses berfikir, gangguan kemauan dan adanya depersonalisasi. Gangguan
psikomotor seperti perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada jenis ini.
Waham dan halusinasi banyak sekali.
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d) Skizofrenia katatonik atau disebut juga katatonia, timbulnya pertama kali antara
umur 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional.
Mungkin terjadi gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik.

e) Pada skizofrenia skizoafektif, di samping gejala-gejala skizofrenia terdapat
menonjol secara bersamaan, juga gejala-gejala depresi atau gejala-gejala mania.
Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul
lagi serangan.

2) Demansia
Demansia diklasifikasikan sebagai gangguan medis dan kejiwaan, demensia

terkait dengan hilangnya fungsi otak. Demensia melibatkan masalah progresif dengan
memori, perilaku, belajar, dan komunikasi yang mengganggu fungsi sehari-hari dan
kualitas hidup. Ada dua jenis demensia, yaitu :
a) Kerusakan kognitif reversibel
Sering dikaitkan dengan obat-obatan, resep atau lainnya, endokrin, kekurangan gizi,
tumor, dan infeksi.
b) Kerusakan kognitif ireversibel
Alzheimer dan vaskular demensia merupakan kerusakan kognitif ireversibel yang
paling umum. Alzheimer memiliki resiko meliputi usia, genetika, kerusakan otak,
sindroma down. Demensia vaskular melibatkan kerusakan kognitif yang permanen
akibat penyakit serebrovaskuler. Tingkat keparahan dan durasi gangguan tergantung
pada penyakit serebrovaskular dan respon individu terhadap pengobatan.

B.Gangguan Jiwa Neurotik
Gangguan kepribadian dan gangguan jiwa yang lainnya merupakan suatu

ekspresi dari ketegangan dan konflik dalam jiwanya, namun umumnya penderita tidak
menyadari bahwa ada hubungan antara gejala-gejala yang dirasakan dengan konflik
emosinya. Gangguan ini tanpa ditandai kehilangan intrapsikis atau peristiwa
kehidupan yang menyebabkan kecemasan (ansietas), dengan gejala-gejala obsesi,
fobia, dan kompulsif.

C. Depresi
Depresi merupakan penyakit jiwa akibat dysphoria (merasa sedih), tak

berdaya, putus asa, mudah tersinggung, gelisah atau kombinasi dari karakteristik ini.
Penderita depresi sering mengalami kesulitan dengan memori, konsentrasi, atau
mudah terganggu dan juga sering mengalami delusi atau halusinasi. Ketika seseorang
dalam keadaan depresi ada penurunan signifikan dalam personal hygiene dan
mengganggu kebersihan mulut.
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1) Gangguan jiwa fungsional
Gangguan jiwa fungsional tanpa kerusakan struktural dan kondisi biologis yang
diketahui jelas sebagai penyebab kinerja yang buruk.

2) Gangguan jiwa organik
Gangguan jiwa organik adalah kesehatan yang buruk diakibatkan oleh suatu
penyebab spesifik yang mengakibatkan perubahan struktural di otak, biasanya
terkait dengan kinerja kognitif atau demensia.

3) Gangguan retardasi mental
Gangguan retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang
terhenti dan tidak lengkap yang terutama ditandai oleh rendahnya keterampilan
yang berpengaruh pada semua tingkat intelegensia yaitu kemampuan kognitif
(daya ingat, daya pikir, daya belajar), bahasa, motorik, dan sosial.

2.2.4. Tanda dan gejala gangguan jiwa
Tanda dan gejala gangguan jiwa menurut Yosep (2007) adalah sebagai berikut :
a. Ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-

perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah, tidak mampu
mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.

b. Gangguan kognisi pada persepsi: merasa mendengar (mempersepsikan) sesuatu
bisikan yang menyuruh membunuh, melempar, naik genting, membakar rumah,
padahal orang di sekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut sebenarnya
tidak ada hanya muncul dari dalam diri individu sebagai bentuk kecemasan yang
sangat berat dia rasakan. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa mendengar
sesuatu, melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada
menurut orang lain.

c. Gangguan kemauan: klien memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat
keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat
diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan.

d. Gangguan emosi: klien merasa senang, gembira yang berlebihan (Waham
kebesaran). Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang
kaya, titisan Bung karno tetapi di lain waktu ia bisa merasa sangat sedih,
menangis, tak berdaya (depresi) sampai ada ide ingin mengakhiri hidupnya.

e. Gangguan psikomotor : Hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang
berlebihan naik ke atas genting berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat,
melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam
lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh. (Yosep, 2007).
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2.2.5. Penyembuhan gangguan jiwa
A. Terapi psikofarmaka

Psikofarmaka atau obat psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif
pada Sistem Saraf Pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental
dan perilaku, digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh terhadap
taraf kualitas hidup klien (Hawari, 2001). Obat psikotropik dibagi menjadi beberapa
golongan, diantaranya: antipsikosis, anti-depresi, anti-mania, anti-ansietas,
antiinsomnia, anti-panik, dan anti obsesif-kompulsif,. Pembagian lainnya dari obat
psikotropik antara lain: transquilizer, neuroleptic, antidepressants dan psikomimetika
(Hawari, 2001).

B. Terapi somatic
Terapi ini hanya dilakukan pada gejala yang ditimbulkan akibat gangguan

jiwa sehingga diharapkan tidak dapat mengganggu sistem tubuh lain. Salah satu
bentuk terapi ini adalah Electro Convulsive Therapy.

Terapi elektrokonvulsif (ECT) merupakan suatu jenis pengobatan somatik
dimana arus listrik digunakan pada otak melalui elektroda yang ditempatkan pada
pelipis. Arus tersebut cukup menimbulkan kejang grand mal, yang darinya diharapkan
efek yang terapeutik tercapai. Mekanisme kerja ECT sebenarnya tidak diketahui,tetapi
diperkirakan bahwa ECT menghasilkan perubahan-perubahan biokimia di dalam otak
(Peningkatan kadar norepinefrin dan serotinin)mirip dengan obat anti depresan.
(Townsend alih bahasa Daulima,2006).

C. Terapi Modalitas
Terapi modalitas adalah suatu pendekatan penanganan klien gangguan yang

bervariasi yang bertujuan mengubah perilaku klien gangguan jiwa dengan perilaku
maladaptifnya menjadi perilaku yang adaptif.

Ada beberapa jenis terapi modalitas, antara lain:
1) Terapi Individual

Terapi individual adalah penanganan klien gangguan jiwa dengan
pendekatan hubungan individual antara seorang terapis dengan seorang klien. Suatu
hubungan yang terstruktur yang terjalin antara perawat dan klien untuk mengubah
perilaku klien. Hubungan yang dijalin adalah hubungan yang disengaja dengan tujuan
terapi, dilakukan dengan tahapan sistematis (terstruktur) sehingga melalui hubungan
ini terjadi perubahan tingkah laku klien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal
hubungan. Hubungan terstruktur dalam terapi individual bertujuan agar klien mampu
menyelesaikan konflik yang dialaminya. Selain itu klien juga diharapkan mampu
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meredakan penderitaan (distress) emosional, serta mengembangkan cara yang sesuai
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Terapi Lingkungan
Terapi lingkungan adalah bentuk terapi yaitu menata lingkungan agar terjadi

perubahan perilaku pada klien dari perilaku maladaptive menjadi perilaku adaptif.
Perawat menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti terapeutik.
Bentuknya adalah memberi kesempatan klien untuk tumbuh dan berubah perilaku
dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi.

3) Terapi Kognitif
Terapi kognitif adalah strategi memodifikasi keyakinan dan sikap yang

mempengaruhi perasaan dan perilaku klien. Proses yang diterapkan adalah membantu
mempertimbangkan stressor dan kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi pola
berfikir dan keyakinan yang tidak akurat tentang stressor tersebut. Gangguan perilaku
terjadi akibat klien mengalami pola keyakinan dan berfikir yang tidak akurat. Untuk
itu salah satu memodifikasi perilakuadalah dengan mengubah pola berfikir dan
keyakinan tersebut. Fokus asuhan adalah membantu klien untuk reevaluasi ide, nilai
yang diyakini, harapan-harapan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun
perubahan kognitif.

4) Terapi Keluarga
Terapi keluarga adalah terapi yang diberikan kepada seluruh anggota

keluarga sebagai unit penanganan (treatment unit). Tujuan terapi keluarga adalah agar
keluarga mampu melaksanakan fungsinya. Untuk itu sasaran utama terapi jenis ini
adalah keluarga yang mengalami disfungsi; tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsi
yang dituntut oleh anggotanya. Dalam terapi keluarga semua masalah keluarga yang
dirasakan diidentifikasi dan kontribusi dari masing-masing anggota keluarga terhadap
munculnya masalah tersebut digali. Dengan demikian terlebih dahulu masing-masing
anggota keluarga mawas diri; apa masalah yang terjadi di keluarga, apa kontribusi
masingmasing terhadap timbulnya masalah, untuk kemudian mencari solusi untuk
mempertahankan keutuhan keluarga dan meningkatkan atau mengembalikan fungsi
keluarga seperti yang seharusnya.

5) Terapi Kelompok
Terapi kelompok adalah bentuk terapi kepada klien yang dibentuk dalam

kelompok, suatu pendekatan perubahan perilaku melalui media kelompok. Dalam
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terapi kelompok perawat berinteraksi dengan sekelompok klien secara teratur.
Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri klien, meningkatkan hubungan
interpersonal, dan mengubah perilaku maladaptive. Terapi Perilaku Anggapan dasar
dari terapi perilaku adalah kenyataan bahwa perilaku timbul akibat proses
pembelajaran.

Perilaku sehat oleh karenanya dapat dipelajari dan disubstitusi dari perilaku
yang tidak sehat. Teknik dasar yang digunakan dalam terapi jenis ini adalah: Role
model, kondisioning operan, desensitisasi sistematis, pengendalian diri dan terapi
aversi atau rileks kondisi.

6) Terapi Bermain
Terapi bermain diterapkan karena ada anggapan dasar bahwa anak-anak

akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui permainan dari pada dengan ekspresi
verbal. Dengan bermain perawat dapat mengkaji tingkat perkembangan, status
emosional
anak, hipotesa diagnostiknya, serta melakukan intervensi untuk mengatasi masalah
anak tersebut.

2.4.6. Penyembuhan gangguan jiwa dengan terapi taman
Taman dengan konsep healing garden atau taman terapeutik menurut Sprigg

dan Weisen (2002) adalah taman yang meningkatkan kualitas lingkungan medis, tidak
hanya dapat dinikmati dari aspek desain lanskapnya tetapi juga untuk pelayanan
kesehatan. Manfaat taman tersebut dapat memberikan kesembuhan seperti penurunan
depresi, memberikan kenyamanan dan memperbaiki mental dan emosi.

Kriteria desain taman terapeutik menurut Marcus dan Barnes (2008) adalah sebagai
berikut :

a. Adanya zona ruang berkumpul (sosialisasi) dan menyendiri (privasi)

b. Mendukung aktivitas pengguna

c. Meminimalisasi gangguan dan keambiguan

d. Menstimulasi panca indera

e. Menciptakan komunikasi antara pengguna dan elemen desain

f. Akses yang mudah

g. Adanya ruang untuk pergerakan fisik
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h. Taman bersifat alami

i. Menyediakan jarak penglihatan taman yang jelas

j. Menyediakan ketenangan dan keakraban

k. Desain yang dihasilkan jelas dan tidak abstrak

2.4.7. Jenis tanaman bunga untuk terapi warna bunga1

Menurut Proffesor Dr.Diana Mossop ,Ph.D.,MD (MA) seorang ahli ilmu
kedokteran dan penelitian bunga untuk mengobati penyakit,pada pembahasan akan
membahas bunga dan fungsinya untuk kebutuhan pemulihan yang berkaitan dengan
gangguan psikis dengan metode pemulihan terapi warna bunga.

Nama Bunga Warna Bunga Fungsi

Kamelia

Pink
Migran,pusing,stress,
trauma, hiperaktif

Rosemary

Indigo
Depresi,hipofungsi,
distress

Chicweed

Hijau/putih
Jantung,tekanan darah,
kesedihan emosi

Thistle

Violet
Insomnia,menambah
tenang

1 http://www.dianamossop.com/home.aspx
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Evening primrose

Kuning
Stress,Relaksasi,ginjal,
nyeri

Foxglove

Kuning
Keseimbangan,Diabetes,
Tenang,pankreas

Gambar 2 1 Jenis bunga terapi warna

2.3 Pengertian Rumah Sakit Khusus

2.3.1 Jenis dan klasifikasi rumah sakit khusus
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

340/MENKES/PER/III/2010 Pasal 23 tentang klasifikasi rumah sakit, jenis rumah
sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker,
Orthopedi, Paru,Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi,
Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah,
Ginjal, Kulit dan Kelamin.

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus
diklasifikasikan menjadi:

a. Rumah Sakit Khusus Kelas A
Rumah sakit khusus kelas A merupakan suatu lembaga yang memberi pelayanan
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu dengan tingkat pelayanan dan
fasilitas paling kompleks dari klasifikasi rumah sakit khusus yang ditetapkan
berdasarkan : pelayanan, ketenagakerjaan, peralatan, sarana dan prasarana serta
administrasi dan manajemennya.

b. Rumah Sakit Khusus Kelas B
Rumah sakit khusus kelas B merupakan suatu lembaga yang memberi pelayanan
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu dengan tingkat pelayanan dan
fasilitas sedang atau menengah berdasarkan klasifikasinya.
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c. Rumah Sakit Khusus Kelas C
Rumah Sakit Khusus Kelas C merupakan suatu lembaga yang memberi pelayanan
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu dengan tingkat pelayanan dan
fasilitas yang rendah atau mendasar berdasarkan klasifikasinya.
Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan:
a.  Pelayanan;
b.  Sumber Daya Manusia;
c.  Peralatan;
d.  Sarana dan Prasarana; dan
e.  Administrasi dan Manajemen.

Berdasarkan penjelasan klasifikasi rumah sakit khusus diatas maka untuk
penjelasan berikutnya disesuaikan dengan fungsi pada tugas perancangan yakni untuk
mewadahi kesehatan gangguan jiwa yang kedepan untuk menampung masyarakat
kabupaten bojonegoro yang sifatnya pelayananya yakni jangka menengah (medium
termsty).

2.3.2 Tujuan pokok program kesehatan jiwa
Memberikan pelayanan dibidang kesehatan jiwa, bagi penderita gangguan

jiwa, dengan berpegang pada prinsip : Tri Upaya Bina Jiwa, yang terdiri dari beberapa
usaha sebagai berikut :

Tabel 1.Tri Upaya Bina Jiwa

Usaha prefensi Tujuan : meningkatkan taraf
keswa & mencegah terjadinya
gangguan jiwa.


Kegiatan : penyuluhan,
pembinaan hidup sehat yang
lebih produktif & harmonis

Usaha kuratif Tujuan : Merawat dan
mengobati pasien gangguan jiwa
agar sembuh & pulih
kesehatannya

Kegiatan: terapi fisik, psikologis
dan sosial
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Usaha rehabilitasi Tujuan : memulihkan
kemampuan fungsional seseorang
menjadi seoptimal mungkin,
sehingga bisa hidup produktif &
kembali ke masyarakat.
Kegiatan : medis, edukasi,
vokasional & sosial

Sumber: UU NO. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

2.3.3 Jenis pelayanan kesehatan jiwa
1. Short Termsty

Pengobatan dan perawatan jangka pendek dilakukan di Unit Rumah Sakit
Umum dan Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa

2. Medium Termsty
Pengobatan dan perawatan jangka menengah, dilakukan di Rumah Sakit Jiwa
yang masih tipe Rumah Sakit Tipe B

3. Long Termsty
Pengobatan dan perawatan jangka panjang, dilakukan di Rumah Sakit Jiwa
Tipe A

2.3.4 Klasifikasi rumah sakit jiwa
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi rumah sakit. Berdasarkan pelayanan,
sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana, dan administrasi dan
manajemen, Rumah Sakit Jiwa dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas A, kelas B
dan kelas C.

Dibawah ini merupakan penjabaran dari kelas-kelas yang ada pada rumah sakit jiwa:
1. Rumah Sakit Jiwa Kelas A
A. 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 organik, 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 Spesialis Radiologi, Pelayanan Spesialis
Anak,Pelayanan Spesialis Anestesi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Spesialis
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Penyakit Dalam, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kesehatan Umum, Pelayanan
Kesehatan Gigi, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Rawat Intensif.

B. Tenaga Kerja
a. Medis : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa,
Dokter Spesialis Saraf, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Anak, Dokter
Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Penyakit
Dalam, Dokter Spesialis Rehab Medis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi.
b. Keperawatan : Keperawatan Ruang Rawat Inap, Keperawatan Ruang Rawat
Intensif, Keperawatan Ruang Gawat Darurat (per shift), Keperawatan Ruang Rawat
Jalan.
c. 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).

C. Sarana dan Prasarana
a. Bangunan Utama:
1. Ruang Administrasi adalah ruangan yang dimana pada ruangan ini dipergunakan
untuk mengurus segala urusan administrasi rumah sakit.
2. Ruang Rawat Jalan adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (klinik).
Yang terdiri dari:
- Klinik tumbuh kembang anak dan remaja
- Klinik jiwa dewasa
- Klinik psikogeriatri
- Klinik gangguan mental organik
- Klinik psikometri
- Klinik ketergantungan obat / NAPZA
- Klinik spesialisasi lain
- Klinik konseling
3. 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.
4. 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.
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5. 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 200-400 TT skop pelayanan tingkat nasional.
6. Ruang Rawat Inap Forensik adalah ruangan yang digunakan untuk pelayanan rawat
inap forensik
7. Ruang Tindakan merupakan ruangan yang berfungsi untuk melakukan tindakan
invasive ringan maupun non invasive.
8. Ruang Rehabilitasi Medik merupakan bagian dari rumah sakit yang berperan
menyelenggarakan program kesehatan yang mencangkup usaha peningkatan
(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), Pemulihan (rehabilitatif).
9. Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial adalah ruangan yang difungsikan sebagai
rehabilitasi atau pemulihan pada mental dan sosial pasien.
10. Ruang Rawat Jiwa Intensif merupakan instalasi pelayanan khusus jiwa di rumah
sakit yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan selama
24 jam.
11. Ruang Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah ruangan yang melayani kesehatan jiwa
masyarakat
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
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17. Ruang Pemulasaraan Jenazah Fasilitas untuk meletakkan/menyimpan sementara
jenazah sebelum diambil oleh keluarganya, memandikan jenazah, pemulasaraan dan
pelayanan forensik.
18. Dapur / Gizi Fasilitas melakukan proses penanganan makanan dan minuman
meliputi kegiatan; pengadaan bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, dan
penyajian makanan-minuman.

b. Bangunan Penunjang
1. Ruang Generator Set adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat Genset
2. 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.
3. 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.
4. Gudang Farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
barang berupa obat – obatan, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya.
5. Gudang Barang adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan alat
– alat pada rumah sakit.
6. Laundry merupakan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit yang berfungsi
sebagai tempat pencucian linen kotor seperti pakaian pasien, selimut, bed cover dll.
7. 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.
8. 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.
9. Ruang Diklat adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat pelatihan dan
pendidikan bagi mahasiswa yang akan praktek kerja lapangan.
10. Ruang Pertemuan merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan
atau kunjungan.
11. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan
peribadahan atau persembahyangan.
D. Peralatan
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1. Instalasi Gawat Darurat : Diagnostik Set, Alat Fiksasi, Tabung Oxygen, Minor
Surgery Set, Minor Surgery Set, Sterilisator, Vacuum 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.
E. 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 Pemeriksaan
Internal, Surat Izin Praktik Dokter, Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter,
Akreditasi RS.

2. Rumah Sakit Jiwa Kelas B
A. Pelayanan
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Apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit Jiwa Kelas B
memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki : pelayanan spesialis anak dan pelayanan
spesialis anestesi.

B. Tenaga Kerja
Apabila dibandingkan Rumah Sakit Jiwa A, Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki
kekurangan yaitu tidak memiliki :
1. Medis : Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Spesialis Anak, Dokter
Spesialis Anestesi, dan Dokter Spesialis Rehab Medis.
2. Keperawatan : Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki Tenaga Keperawatan yang
sama dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
3. Tenaga Kesehatan Lain : Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki Tenaga Kesehatan
Lain yang sama dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
4. Tenaga Penunjang : Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki Tenaga Penunjang yang
sama dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A.

C. Sarana dan Prasarana
Apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit Jiwa Kelas B
memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki :
1. Bangunan Utama: Rumah Sakit Jiwa Kelas B tidak memiliki Klinik Psikometri
pada Ruang Rawat Jalan. Pada ruang rawat inap Rumah Sakit Jiwa Kelas B
memiliki kapasitas tempat tidur 100-200 TT skop pelayanan tingkat provinsi.
2. Bangunan Penunjang : Rumah Sakit Jiwa Kelas B tidak memiliki Ruang Diklat.

D. Peralatan
Apabila dibandingkan dengan  Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit Jiwa Kelas
B tidak memiliki Alat Diagnostik yang terdiri dari Psikometri dan Psikodiagnostik.
Pada Instalasi Rehabilitasi Medik tidak memiliki Exercises Treadmill selebihnya
Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki peralatan yang sama seperti Rumah Sakit Jiwa
Kelas A.

E. Administrasi dan Manajemen
Rumah Sakit Jiwa Kelas B memiliki administrasi dan manajemen yang sama dengan
Rumah Sakit Jiwa Kelas A

3. Rumah Sakit Jiwa Kelas C
A. Pelayanan
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Apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit Jiwa Kelas C
memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki : pelayanan rehab medik, pelayanan
spesialis saraf, pelayanan spesialis radiologi, pelayanan spesialis anak, pelayanan
spesialis anestesi, pelayanan spesialis penyakit dalam, dan pelayanan kesehatan gigi.

B. Tenaga Kerja
Apabila dibandingkan Rumah Sakit Jiwa A, Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki
kekurangan yaitu tidak memiliki :
- Medis : Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Spesialis Saraf, Dokter
Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter
Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Rehab
Medis, dan Dokter Gigi.
- Keperawatan : Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki Tenaga Keperawatan yang sama
dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
- Tenaga Kesehatan Lain : Rumah Sakit Jiwa Kelas C tidak memiliki SKM.
- Tenaga Penunjang : Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki Tenaga Penunjang yang
sama dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A.

C. Sarana dan Prasarana
Apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit Jiwa Kelas B
memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki :
1. Bangunan Utama: Rumah Sakit Jiwa Kelas B tidak memiliki Klinik Psikogeriatri,
Klinik Gangguan Mental Organik, Klinik Psikometri, dan Klinik Spesialisasi
Lainpada Ruang Rawat Jalan. Tidak memiliki Ruang Rawat Inap Forensik, Ruang
Rehabilitasi Medik, Ruang Rehabilitasi Mental dan Sosial, dan Ruang Radiologi.
Pada ruang rawat inap Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki kapasitas tempat tidur 50-
100 TT skop pelayanan tingkat kabupaten.
2. Bangunan Penunjang : Rumah Sakit Jiwa Kelas C tidak memiliki Ruang Diklat.

D. Peralatan
Apabila dibandingkan dengan  Rumah Sakit Jiwa Kelas A, Rumah Sakit

Jiwa Kelas C tidak memiliki Vacuum Suction, Defribilator, Resusitasi Set, dan
Electrocardiography pada Instalasi Gawat Darurat. Pada Instalasi Rawat Jalan tidak
memiliki ECT Kit dan EEG Brain mapping. Tidak memiliki Alat Diagnostik yang
terdiri dari Psikometri dan Psikodiagnostik. Tidak memiliki EEG dan EEG Brain
mapping pada Elektromedik.

Pada Instalasi Laboratorium tidak memiliki peralatan canggih hanya
memiliki
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peralatan sedang dan sederhana saja. Pada Instalasi Rehabilitasi Medik tidak memiliki
Exercises Treadmill, Static Bicycle / Ergocycle, dan Shortwave Diatermhy.
selebihnya, Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki peralatan yang sama seperti Rumah
Sakit Jiwa Kelas A.

E. Administrasi dan Manajemen
Rumah Sakit Jiwa Kelas C memiliki administrasi dan manajemen yang sama dengan
Rumah Sakit Jiwa Kelas A.

2.3.5. Aspek dalam rancangan Rumah Sakit
Dilani (2009) dalam Psychosocially Supportive Design – Scandinavian

Healthcare Design mengungkapkan bahwa pasien seringkali diasumsikan sebagai
objek dan diobati secara tidak terintegrasi. Fasilitas kesehatan telah ditafsirkan
sebagai lingkungan medis-teknis berorientasi pada kebutuhan fisik dari pengobatan
ini.

Sehingga fasilitas kesehatan sering diartikan sempit sebagai pengurangan
risiko terkena penyakit. Dan seringkali strategi menenangkan pasien dan membuat
mereka merasa santai tidak diperhatikan. Selain itu juga, bahwa psikologis, sosial dan
kebutuhan rohani pasien sebagian besar diabaikan dalam desain fasilitas kesehatan,
dan sering terpinggirkan dalam filsafat memberikan perawatan.

Penelitian ilmiah selama dekade terakhir telah membuktikan hubungan
antara lingkungan fisik yang buruk atau lingkingan fisik yang tidak mendukung secara
psikologis, dengan gejala kesehatan yang buruk. Seperti kecemasan depresi, tekanan
darah yang tinggi, sulit tidur, dan peningkatan kebutuhan akan obat analgesik (Dilani,
2009).

Stress dapat disebabkan awalnya oleh lingkungan fisik sebagai orgabisasi
sosial secara struktur dan fungsi. Sebuah model teori penyakit yang dimediasi
psikososial. Kombinasi dari psychosocial stimuli (rangsangan psikososial) dan
psycho-biological programs (program psikososial) menentukan psychological and
physiological reaction (reaksi psikologi dan fisik) seperti mekanisme stress setiap
orang. Hal ini dipengaruhi faktor-faktor lain seperti penyakit awal dan jenis penyakit
tersebut.

Dengan menyiapkan faktor-faktor yang menunjang kesehatan dan
menciptakan lingkungan yang mendukung secara psikososial maka hal ini dapat
diatasi (Levi, L., 1972).
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Menurut Cooper (1994:392) yang berdasarkan beberapa penelitian citra
rumah sakit dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kualitas Dokter
b. Fasilitas Perawatan dan teknologi
c. Fasilitas diagnosa
d. Kualitas perawatan keseluruhan.
e. Perhatian interpersonal, kesadaran staf terhadap kebutuhan personal pasien.
f. Kontrol pasien dari pengalaman rumah sakit
g. Lokasi dan biaya
h. Kemudahan dari lokasi.

Menurut Nguyen dan Leblanc (2002:245, 1996:33) lingkungan fisik diukur
dengan ambient conditions, atmosfir, rancangan eksterior, rancangan interior,
dekorasi, fasilitas parkir, penampilan gedung dan taman serta lokasi. Ambient
conditions terdiri dari bermacam-macam elemen seperti warna, penerangan,
temperatur, kebisingan, bau dan musik. Shamdasani dan Balakrishnan (2000:407)
lingkungan fisik diukur dengan ambient, simbol dan benda. Pada rumah sakit
lingkungan fisik mencakup lokasi, peralatan dan fasilitas, yang dianggap penting oleh
pasien rumah sakit (Hutton dan Richardson, 1995:52).

Murphy (2008) menjelaskan terdapat tiga pendekatan yang digunakan
dalam mendesain sarana kesehatan dengan pendekatan healing environment, yaitu
alam, indra dan psikologis. Aspek alam merupakan alat yang mudah diakses dan
melibatkan pancaindra. Alam memiliki efek restoratif seperti menurunkan tekanan
darah, memberikan konstribusi bagi keadaan emosi yang positif, menurunkan kadar
hormon stres dan meningkatkan energi. Unsur alam yang ditempatkan ke dalam
pengobatan pasien dapat membantu menghilangkan stres yang diderita pasien.

Aspek indra meliputi pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman dan
perasa. Pendekatan konsep healing environment dari aspek indra dapat diukur dari
kebisingan ruang, bentuk ruang, warna, skala, tekstur, penghawaan, dan pencahayaan.
Sedangkan, dari sisi aspek psikologis healing environment membantu proses
pemulihan pasien menjadi lebih cepat, mengurangi rasa sakit dan stres.

Perawatan pasien yang diberikan memperhatikan terhadap pilihan,
kebutuhan dan nilai-nilai yang menuntun pada keputusan klinis pasien.
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Hal-hal dalam pendekatan healing environtment adalah:
a. Sirkulasi

Sirkulasi berkaitan dengan kenyamanan ruang gerak. Sirkulasi di ruang
rawat inap hendaknya dapat mengakomodasi pasien,
tenaga medis, maupun pengguna ruang untuk memudahkan akses antar ruang.
Hal yang perlu dicermati dari teknis sirkulasi rawat inap adalah mudah dijangkau,
komunikatif, informatif, bebas licin, bebas dari tabrakan, naungan yang baik dan
dimensi sirkulasi yang nyaman. Penerapan sirkulasi yang tidak ideal dapat
menyebabkan ketidaknyamanan pasien
di lingkungan perawatan. Ketidak nyamanan pasien tanpa disadari dapat
menyebabkan stress yang dapat menghambat proses pemulihan kesehatan.

b. Pencahayaan
Sumber pencahayaan terdiri dari pencahayaan alami dan buatan.

Pencahayaan alami didapatkan dari cahaya matahari,
sedangkan buatan didapatkan dari lampu dan sumber penerangan lain.
Pencahayaan alami yang masuk ke ruang rawat hendaknya diolah
agar tidak menyebabkan over supply cahaya alami. Begitupun dengan cahaya
buatan, intentisitas cahaya dan warna dari cahaya perlu diperhatikan. Contohnya,
warna putih memberikan kesan bersih di ruangan, sedangan warna kuning
memberikan kesan hangat. Penggunaaan warna yang tepat di
situasi yang tepat tentu akan memberi rasa nyaman kepada pasien. Sebaliknya,
intensitas cahaya yang berlebihan dan warna cahaya yang tidak tepat dapat
memberikan rasa tidak nyaman ke psikologis pasien.

c. Psikologi warna dalam ruang
Penerapan warna di ruang rawat inap secara umum berpengaruh besar

terhadap kenyamanan ruang. Kesan ruang rawat inap dapat diciptakan dengan
penggunaan warna-warna
tertentu. Kesan hangat dan bersahabat dapat diterapkan di ruang rawat inap bagi
pasien dewasa, beberapa alternatif warna yang dapat digunakan seperti turunan
dari warna hijau, coklat, dan biru.

Treatment warna untuk ruang rawat anak tidak disamakan dengan ruang
rawat inap dewasa. Ruang rawat inap anak sebaiknya didesain dengan lebih
berwarna. Efek psikologi ruang dari ruang yang penuh warna terkonsep adalah
menciptakan ruang yang nyaman, menyenangkan, tidak membosankan, dan
semangat.

d. Unsur alam
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Konsep healing environment dari unsur alam, dapat diciptakan dengan
adanya konsep healing garden yang menjadi upaya untuk membentuk suasana
nyaman dan tenang yang dapat membantu proses pemulihan pasien. Elemen yang
terdapat dalam healing garden adalah vegetasi, elemen air, dan elemen buatan
seperti bangku, lampu, dan lain-lain. Healing garden dapat diciptakan di teras-
teras ruang rawat inap, di selasar rawat inap, maupun di pekarangan rumah sakit.

e. Fasilitas komunal yang baik
Fasilitas komunal sebaiknya didesain dengan memperhatikan privasi pasien

agar pasien tetap dapat beristirahat dengan tenang.

2.4 Estimasi Gangguan Jiwa di Kabupaten Bojonegoro

2.4.1 Data penderita gangguan jiwa dengan kasus OMDK 2017 (bulan Januari-

Agustus).

Menurut Pasal 1 UU Keswa, definisi ODMK adalah: “…orang yang mempunyai
masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas
hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”

Gambar 2 2 Pemetaan tingkat estimasi penderita gangguan jiwa OMDK di kabupaten

Sumber : Data Dinkes Kab.Bojonegoro (diolah oleh penulis)
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Keterangan:

Zona tingkat estimasi gangguan mental OMDK tahun 2017 bulan Januari-Agustus

 Jenis gangguan jiwa dengan golongan OMDK pada kabupaten Bojonegoro antata
lain :
- Skizofrenia
- Psikosa Lain
- Gangguan Afektif Bipolar
- Episode Depresif
- Gangguan Neurotik
- Redartasi Mental
- Epilepsi dan penyakit jiwa lainya
- Gangguan perkembangan bicara & bahasa
- Gangguan perkembangan fungsi motoric
- Kelainan sindroma khusus (pada anak)

Tabel 2 Data dan grafik penderita gangguan jiwa OMDK tertinggi di tingkat
kecamatan

: No Kecamatan OMDK
/Jiwa

1 Margomulyo 157
2 Ngraho 165
3 Gondang 215
4 Kepohbaru 186
5 Baureno 204
6 Sumberrejo 154
7 Bojonegoro 224
8 Trucuk 192
9 Ngasem 339

10 Kalitidu 285
11 Malo 165
12 Padangan 206

Total 2492
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Tabel 3.Data dan grafik penderita gangguan jiwa OMDK menengah di tingkat
kecamatan
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No Kecamatan OMDK/
Jiwa

1 Tambakrejo 120
2 Sekar 143
3 Kedungadem 118
4 Kanor 135
5 Sukosewu 137
6 Dander 108
7 Purwosari 124
8 Kasiman 120

Total 1005
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Tabel 4. Data dan grafik penderita gangguan jiwa OMDK rendah di tingkat
kecamatan

2.4.2 Data penderita gangguan jiwa dengan kasus ODGJ 2017 (bulan Januari-
Agustus).

Menurut Pasal 1 UU Keswa, definisi ODGJ adalah: “…orang yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk
sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat
menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai
manusia.”

No Kecamatan OMDK
/Jiwa

1 Ngambon 79
2 Bubulan 45
3 Temayang 87
4 Sugihwaras 102
5 Balen 98
6 Kapas 80
7 Kedewan 98

Total 589
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Gambar 2 3.Pemetaan tingkat estimasi penderita gangguan jiwa ODGJ di kabupaten Bojonegoro

Keterangan:

Zona tingkat estimasi gangguan mental ODGJ tahun 2017 bulan Januari-Agustus

 Jenis gangguan jiwa dengan golongan ODGJ pada kabupaten Bojonegoro antata

lain :

- Gangguan Kepribadian Organik

- Gangguan Mental & Tingkah Laku Akibat Obat (Tanpa Ketergantungan)

- Gangguan Mental & Tingkah Laku Akibat Ketergantungan Obat (Syndrom

Ketergantungan).
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Tabel 5.Data dan grafik penderita gangguna jiwa ODGJ dan pasung pada bulan

Januari - Agustus 2017 di kabupaten Bojonegoro

NO Kecamatan ODGJ/
Jiwa Pasung

1 Margomulyo 28

2 Ngraho 44 3

3 Tambakrejo 12

4 Ngambon 7

5 Sekar 5

6 Bubulan 13

7 Gondang 6 2

8 Temayang 24

9 Sugihwaras 20

10 Kedungadem 19 1

11 Kepohbaru 37 1

12 Baureno 48 3

13 Kanor 96 1

14 Sumberrejo 15 1

15 Balen 12

16 Sukosewu 6 1

17 Kapas 8 1

18 Bojonegoro 85 1

19 Trucuk 16

20 Dander 36 2

21 Ngasem 44

22 Kalitidu 54 1

23 Malo 20 1

24 Purwosari 12 3

25 Padangan 51

26 Kasiman 12

27 Kedewan 5

Total 735 22
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2.4.3 Data penderita gangguan jiwa dengan kasus OMDK dan ODGJ tahun
2016

Tabel 6.Tabel kasus dan estimasi gangguan jiwa pada tahun 2016 di kabupaten
Bojonegoro

NO
KODE
ICD X

JENIS KASUS JUMLAH

1 F07.0 Gangguan Kepribadian Organik 3762

GANGGUAN PENGGUNAAN NAFZA

2 F19 Gangguan Mental & Tingkah
Laku Akibat  Obat
( Tanpa Ketergantungan)

122

3 F19.2 Gangguan Mental & Tingkah
Laku Akibat Ketergantungan
Obat / Syndrom Ketergantungan

26

4 F20 Schisofrenik 4416

5 F23 Psikosa Lain 1077

6 F31 Ganggguan Afektif Bipolar 75

7 F32 Episode Depresif 1092

8 F48 Gangguan Neurotik 18832

9 F79 Retardasi Mental 2351
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Sumber : Data Dinkes Kab.Bojonegoro (diolah oleh penulis)

2.5 Aspek Legal
Sebagai landasan dalam proses perancangan maka perlu

mempertimbangkan beberapa aspek yang mendukung dari kebijakan pemerintah
khususnya di Kabupaten bojonegoro. Aspek regulasi / kebijakan tersebut tertera
dalam perda antara lain:
1.RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

Pada Keterangan Naskah Akademis RTRW yang membahas mengenai  Pola
ruang wilayah merupakan bentuk hubungan antar berbagai aspek sumberdaya
manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial-budaya, ekonomi, teknologi,
informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika
lingkungan, dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh
serta berkualitas membentuk tata ruang.
Menjelaskan arahan pengembangan kawasan peruntukan kesehatan seperti hal yang
meliputi :
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Motorik
32

12
F84 Kelainan Sindroma Khusus (

Pada Anak )
12

13 F99 Penyakit Jiwa Lainnya 295

14 G40 Epilepsi 1125

TOTAL 33273



37

a. Peningkatan Kualitas Sarana Kesehatan Rumah Sakit Yang Memiliki Skala
Pelayanan Regional ;
b. Penyediaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Yang Menangani Penyakit Tertentu;

2.RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018
Dalam sasaran RPJMD untuk mewujudkan misi kedua yakni mewujudkan

masyarakat yang produktif ,mandiri dan sejahtera.
Dalam program RPJMD berisi regulasi program pengadaan,peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru / rumah sakit mata.
Dengan kegiatan dari perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan salah satunya
untuk pembangunan rumah sakit

Maka sapek legal tersebut menjadi landasan untuk mendukung perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk program pemerintah dalam
upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menangani penyakit tertentu
dengan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang saat ini membutuhkan
fasilitas kesehatan tertentu bagi penderita gangguan jiwa.

2.6. Studi Banding Obyek Sejenis

2.6.1 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
RSJ Menur terletak di jalan raya Menur no.120 Surabaya . Rumah Sakit Jiwa

ini memfasilitasi menampung para penderita gangguan jiwa ringan sampai berat baik
itu gangguan dengan usia masih produktif dan kebanyakan penderita depresi dan
stress .Kapasitas tempat tidur yang ada 300 tempat tidur dengan tempat tidur yang
tersedia 250 tempat tidur . Rumah Sakit Jiwa Menur menjadi rujukan dari
kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti Madura, Lamongan, Gresik,dan Sidoarjo.

Gambar 2 4 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

Sumber Dokumentasi pribadi dan rsjmenur.jatimprov.go.id
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Gambar 2 5 Denah fasilitas RSJ Menur Surabaya ,

Sumber :Dokumentasi Pribadi (diolah penulis)

A.Program Pelayanan
Pada Penyelenggaraan pelayanan medik RSJ Menur menyelenggarakan

beberapa program dalam mendukung dalam proses pencegahan,pengobatan
perawatan dan pemulihan gangguan jiwa antara lain ;
-Melayani pemeriksaan dan terapi bagi dewasa,usia lanjut penderita gangguan
kepribadian akibat penyakit ,kerusakan dan disfungsi otak.

-Mendeteksi gangguan jiwa pada anak dan remaja

-Edukasi Terapi,pelayanan test psikologi,terapi bagi anak berkebutuhan khusus (Day
Care)

-Konsultasi permasalahan gisi anak,konsultasi psikologi anak,remaja dan dewasa.

B.Fasilitas Pelayanan Utama
- Instalasi Rawat Jalan

Poli jiwa dewasa , poli psikogeriatri, poli gangguan mental organik,poli
tumbuh kembang anak dan remaja.poli psikologi

- Instalasi Rawat Inap

Keterangan:
1.Gedung Serbaguna
2. Gd.Administrasi
3. Gedung Utama
4. Poliklinik Jiwa
5. Puri Anggrek

11.Radiologi
12.Elektromedik
13.Poli Psikologi
14.Gudang
15.Inst.Gizi

16.Gedung Rekreasi
17.Laboratorium
18.Kantin
19.Apotek
20.Gd.Apotek

21.Poli Konsultan
Anak,Remaja &
Keluarga
22.Ruang Kuliah DM
23.Ruang Gelatik
24.Gudang Arsip
25.Ruang Incenerator

26.Ruang Kenari
27.Musholla
28.Kamar Mayat
29.Rg .Wijaya Kusuma
30.Rg.Flamboyan
31.Rg.Rehabilitasi
32.IPS +Laundry
33.Puri Mitra Harapan
34.Rumah Dinas
35.Rg.Diklat

36.Pos Jaga
37.Garasi
Manajemen
38.Parkir
Tamu
39.Garasi
Ambulance
40.Parkir
Karyawan
41.TPS/Sam
pah
Sementara

6. Poli Spesialis Paru
7.Rumah Pompa
8.Tandon Air
9.Poli Umum,,
+Spesialis+Apotek
10.IGD
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Rawat inap intensif psychiatric care,rawat inap paviliun,rawat inap kelas II
pria dan wanita,rawat inap kelas III pria dan wanita.

- IGD jiwa
- Instalasi rehab medik dan mental psikososial
- Instalasi NAPZA

Poli rumatan metadon,poli suxobon,poli napza,screening narkoba calon
pegawai ,T & R Napza.

C.Fasilitas Pelayanan Penunjang
- Laboratorium patologi klinik
- ECT
- EEG & Brainmapping
- Rehabilitasi mental psikososial
- Fisioterapi
- Radiologi
- Farmasi
- IPSRS
- Pemulasaran jenasah
- Konsultasi gisi
- USG,EKG,Treadmill
- Echocardiografi

Untuk poliklinik tumbuh kembang anak dan remaja memiliki ruangan khusus yang
agak berbeda dari poliklinik pada umumnya. Pada poliklinik anakpermukaan dinding
dilapisi dengan matras yang berfungsi untuk melindungi fisik anak – anak saat
bermain didalam ruangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2 6 Ruang Poli Anak  RSJ Menur ,

Sumber : rsjmenur.jatimprov.go.id

Rawat Inap : dengan kapasitas tempat tidur 250 TT. Yang terdiri dari Rawat Inap
Paviliun Anggrek, Rawat Inap Kelas II, Rawat Inap Kelas III.
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Gambar 2 7 Ruang Rawat Inap RSJ Menur ,

Sumber : rsjmenur.jatimprov.go.id

Dapat dilihat pada gambar diatas sebelah kanan merupakan gambar dari ruang rawat
inap kelas Paviliun Anggrek yang merupakan ruangan rawat inap dengan kelas terbaik
di Rumah Sakit Jiwa Menur. Pada ruangan dapat dilihat dari segi fasilitas interior
lebih kompleks dibandingkan pada gambar disebelah kiri.

Pada ruangan Paviliun Anggrek tempat tidur untuk 1 pasien, sofa untuk
keluarga menjenguk, washtafel, lemari, dan kulkas layaknya seperti rumah tempat
tinggal.Pencahayaan pada ruangan Paviliun Anggrek menggunakan pencahayaan
alami dan buatan serta penghawaan menggunakan penghawaan alami dan AC sebagai
penghawaan buatan pada ruangannya. Selain itu ruang rawat inap RSJ Menur juga
terdapat ruang makan bersama bagi pasien gangguan jiwa.

Gambar 2 8 Ruang makan bersama Rawat Inap RSJ Menur

Sumber : rsjmenur.jatimprov.go.id dan dokumentasi pribadi
Fasilitas ruang untuk parkir pengunjung dan pegawai dipisah untuk pegawai

parkir diletakkan pada semi privat sehingga dapat memberikan kemudahan jangkauan
bagi tenaga medis maupun perawat untuk segera menuju ruang untuk menindaklanjuti
pasien sedangkan untuk parkir pengunjung letaknya mudah dijangkau dan dilihat
yakni di bagian depan dekat dengan akses masuk.
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Gambar 2 9 Ruang parkir RSJ Menur ,

Sumber : dokumentasi pribadi

Sirkulasi antar massa bangunan juga mudah dengan terhubung aksesnya
dengan koridor yang dilengkapi dengan penunjuk arah dan penunjuk nama ruang /
gedung sehingga dapat memudahkan pengguna baik pengunjung maupun perawat
yang lewat koridor, akses antar bangunan efisien tidak terlalu jauh jika menuju antar
ruang . Untuk ruang hijau pada rumah sakit jiwa menur bisa terbilang sangat sedikit
dan masih banyak ruang yang belum termanfaatkan seperti pada space antar bangunan
yang tak terawat banyak unsur vegetasi yang tidak rapi.

Gambar 2 10 Ruang hijau yang masih sedikit dan ruang antar bangunan yang menjadi ruang negative
di  RSJ Menur ,

Sumber : dokumentasi pribadi

2.6.2 Rumah Sakit Jiwa R.Wediodiningrat Lawang
RSJ Radjiman Wediodingrat terletak di jalan raya A. Yani, Kec. Lawang,

Kab. Malang, Jawa Timur. Rumah Sakit Jiwa ini memfasilitasi pasien umum dan dan
pasien khusus gangguan jiwa dengan kategori usia anak dan remaja ,dewasa, dan
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lanjut usia. Kapasitas tempat tidur yang tersedia 700 tempat tidur. RSJ Dr.Radjiman
Wediodiningrat Lawang merupakan rumah sakit dengan pelayanan khusus jiwa tipe
A dan pelayanan umum tipe B yang berada di propinsi Jawa Timur.

Gambar 2 11 Tampak depan RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang ,Sumber :
http://rsjlawang.com/

Gambar 2 12 Ruang Rawat Inap Wanita (Anyelir kiri) dan Cempaka (kanan)

Sumber Dokumentasi pribadi dan http://rsjlawang.com/

A.Sejarah RSJ R.Wediodingrat Lawang
Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902.

Pengerjaan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan
Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Lawang
dibuka, perawatan pasien mental diserahkan ke Dinas Kesehatan Tentara (Militaire
Gezondheids Dienst).

Dalam rangka memperlancar penyaluran pasien ke masyarakat Hulshoff Pol
mengajukan rencana perluasan Rumah Sakit Jiwa ke Departemen Van Onderwijs en
Eeredienst. Dimana pada tahun 1909 jumlah pasien mencapai 1.171 dan usaha-usaha
perluasan rumah sakit untuk dapat menampung pasien amat penting. Pada waktu itu
beratus-ratus pasien mental masih dititipkan di beberapa penjara sebelum dikirim ke
rumah sakit jiwa. Dalam kurun waktu 1905 - 1906 tercatat salah seorang dokter
Indonesia yang pertama di Rumah Sakit Jiwa Lawang adalah Dr. KRT. Radjiman
Wediodiningrat, yang bersama-sama dr Soetomo melancarkan gerakan bangsa



43

pertama yaitu Boedi Oetomo. Pada saat itu Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat telah
mengembangkan pendekatan terapi alternatif dengan pendekatan "Rassen
Psychologie"

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya bisa menunjang
mental, tapi juga melayani kasus umum sederhana, kasus narkoba, pemeriksaan
psikologi, gigi, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.

B. Program pelayanan RSJ Dr R.Wediodingrat Lawang
Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara
profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan
kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan
penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pelayanan medik;
b. Pelayanan penunjang medik ;
c. Pelayanan keperawatan;
d. Pelayanan rujukan;
e. Pelayanan umum dan operasional;
f. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
g. Pelayanan administrasi dan keuangan;
h. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
i. Penelitian dan pengembangan;
j. Jasa lain sesuai kebutuhan.

C.Fasilitas Pelayanan Utama
- Instalasi Rawat Jalan

Klinik Syaraf, klinik penyakit dalam,klinik umum,klinik bedah,klinik
gizi,klinik gigi dan mulut,dan rehabilitasi medic.

- Instalasi Rawat Jalan Kesehatan Jiwa
Klinik kesehatan jiwa,
Poliklinik sub spesialis:
Anak dan remaja,usia lanjut,P.K Napsa ,mental organic,IPWL

- IGD
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- IPCU (Intensive Psychiatric Care Unit)

D.Fasilitas Pelayanan Penunjang
- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Elektromedik
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Gizi
- IPSRS
- Rehabilitasi Mental
- Instalasi Mental Organik
- Instalasi Rawat Inap Kelas I,II, III ,serta VIP
- Instalasi Binatu
- Instalasi Kesehatan Lingkungan
- Asrama
- Pemulasaran Jenazah
- Instalasi PKRS
- Instalasi CSSD

Pada studi banding di RSJ Dr.R.Wediodiningrat hal yang didapat dari survey data
sebagai berikut:

1.Setiap pasien yang hendak masuk ke RSJ pada waktu jam kerja/pagi pelayanan
penerimaan pasien harus melalui Klinik Kesehatan Jiwa untuk melalui pemeriksaan
awal sedangkan diluar waktu tersebut ditangani oleh IGD dan jika pasien yang telah
melalui pemeriksaan dan diagnosis semua pasien harus melalui tahap dirujukan ke
IPCU berguna untuk meredam kondisi pasien jiwa yang gaduh gelisah maupun pada
pasien yang perlu diobservasi oleh pihak medis sebelum dirujuk ke instalasi
berikutnya yang direkomendasikan oleh pihak medis.

2.Fasilitas Rawat Inap dikategorikan berdasarkan usia ,pasien yang terdapat pada RSJ
R.Wediodingrat antara lain pasien dengan umur anak & remaja ,dewasa dan usia
lanjut.

3.Fasilitas Rawat Inap jenis kelamin pria dan wanita dibedakan ruang bangsalnya
dengan jenis penamaan burung untuk bangsal jenis kelamin pria dan penamaan bunga
untuk bangsal jenis kelamin wanita.
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4.Bentuk tata masa berbentuk kelompok ,dengan fungsi rawat jalan,dan administrasi
serta IGD berada di depan,kelompok IPCU dan instalasi penunjang berada di depan
(semi publik) ,area servis dan penunjang berada di tengah sedang untuk area
perawatan dan rehabilitasi mental berada pada area belakang,

5.Denah Layout RSJ Dr.R.Wediodiningrat untuk sirkulasi manusia kurang efektif
karena area RSJ sangat luas dan terdiri dari blok cluster sedangkan untuk koridor
sirkulasi manusia untuk mendukung keamanan terutama untuk penghubung antar blok
cluster masih kurang mendukung keamanan sirkulasi manusia, koridor manusia pada
blok zona inti instalasi pelayanan didalam sudah cukup baik .

Gambar 2 13 Denah bangunan Rumah Sakit Jiwa Lawang

Sumber Dokumentasi pribadi dan analisis eksisting
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6.Setiap bagian halaman depan Rawat Inap dan asrama terdapat ruang terbuka hijau
berfungsi sebagai :

-Aktifitas senap pagi pasien yang dipandu oleh perawat

-Sebagai area berkumpul pasien (interaksi,istirahat)

-Sebagai Muster Point (titik kumpul) ketika terjadi hal yang tidak diinginkan
(digunakan sebagai area keamanan ketika keadaan darurat).

7.Bangsal rawat inap Cempaka kelas I salah satu ruangan untuk pasien wanita usia
dewasa, ruangan pada interior ruang kamar sangat ideal ukuran 3 x 3 m dengan
perabot 2 tempat tidur ,pencahayaan diruang sangat baik terdapat jendela dengan
ukuran lebar 1 m tinggi 1.95 m tidak mengubah bentuk awal dari desain bukaan dari
yang telah ada semua rancangan dari masa belanda. Kapasitas Ruang cempaka 20
pasien ,1 kamar berisi 2 bed ,1 rung tindakan,1 ruang kantor, 2 Stasiun Perawat.

Gambar 2 14 R.Cempaka ,kelas I untuk pasien wanita dewasa

Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 2 15 K.Tindakan ,di R.Cempaka kelas I untuk pasien wanita dewasa,

Sumber: Dokumentasi pribadi
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8. Bangsal rawat inap Bekisar kelas I salah satu ruangan untuk pasien pria usia
dewasa, ruangan pada interior ruang kamar sangat ideal ukuran 3 x 3 m dengan
perabot 2 tempat tidur ,pencahayaan diruang sangat baik terdapat jendela dengan
ukuran lebar 1 m tinggi 1.95 m tidak mengubah bentuk awal dari desain bukaan dari
yang telah ada semua rancangan dari masa belanda. Kapasitas Ruang cempaka 20
pasien ,1 kamar berisi 2 bed ,1 rung tindakan,1 ruang kantor, 2 Stasiun Perawat
kondisi sama dengan R. Cempaka karakter bangunan juga relatif sama.

Gambar 2 16 R.Bekisar ,kelas I untuk pasien pria dewasa

Sumber: Dokumentasi pribadi
Disisi luar kamar rawat inap juga berhubungan langsung dengan ruang terbuka hijau
terdapat kolam ,dan taman bunga ruang terbuka sangat optimal dalam pergantian
udara kotor dapat tergantikan dengan udara bersih dari luar mengingat bukaan pintu
dan jendela sangat baik untuk sirkulasi udara (ventilasi silang).

Gambar 2 17 Taman di R.Bekisar ,kelas I untuk pasien pria dewasa

Sumber :Dokumentasi pribadi

Pasien pada rawat inap kondisi psikisnya beragam dan dominan labil dan pikiran
kosong,ada yang melamun, akrab, bersikap acuh ,dan bicara tidak jelas vokal
bicaranya, untuk aktifitas sehari-hari di siang hari pasien lebih banyak dioptimalkan
di luar ruangan yang berhubungan dengan lingkungan ruang terbuka hijau dengan



48

tujuan untuk mendapat rileksasi jiwa sehingga dapat mengurangi ketegangan
kejiwaan pasien.

9.Pada Instalasi IPCU (Intensive Psychiatric Care Unit) digunakan untuk pasien yang
melakukan tindakan agresif dan perilaku kasar serta gaduh gelisah. Pada ruang yang
difungsikan untuk IPCU perilaku ruang tidak seperti rawat inap atau instalasi lainnya.
Melainkan sangat khusus mulai dari plafond ,dinding, sirkulasi manusia (perawat dan
pasien) maupun bukaan semua bersifat isolatif.

Gambar 2 18 R.IPCU di Bangsal Mawar dan Perkutut ,Fasilitas untuk menenangkan pasien gaduh
gelisah

Sumber:Dokumentasi pribadi

IPCU untuk pasien pria dan wanita tetap dipisah untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan. Ruang IPCU bersifat khusus dan pengamanan sangat optimal dalam 1
R.IPCU berisi kurang lebih 5-6 tempat tidur dengan 2-3 ruang isolasi ,sirkulasi linier
terhubung dengan stasiun perawat untuk siaga memantau perkembangan dari
pasien.Sifar ruang tertutup untuk menghindari pasien kabur, untuk material plafon
berbahan lembaran zincalum,selain itu teralis besi dipasang pada setiap bukaan, ruang
isolasi dinding dibuat dari dinding beton tebal 25-30 cm,pintu berbahan besi dengan
kaca tebal.



49

10. Untuk bagian penerimaan pasien umum dan pasien gangguan jiwa bangunan
dipisahkan, untuk pasien umum terdiri dari fasilitas poliklinik  antara lain Klinik
Syaraf ,klinik penyakit dalam,Klinik bedah ,Klinik Gizi,Rehabilitasi medik dan
,Klinik gigi.

Gambar 2 19 R.Tindakan pelayanan rawat jalan pasien umum

Sumber:Dokumentasi pribadi
Pada instalasi rawat jalan besaran ruang 2.85 x 3 meter dan 3 x 3 meter terdiri dari
perabot masing masing 1 bed tindakan, dan 1 unit perabot kerja dokter. Dan 1 buah
lemari arsip. Untuk ruang bedah berbeda dengan ruang klinik lain ukuran ruang 3 x 6
meter dengan perabot 3 unit meja kerja dan 1 bed.

Gambar 2 20 R.Tindakan klinik bedah

Sumber:Dokumentasi pribadi dan http://rsjlawang.com/

Untuk pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional
pasien sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan
kualitas hidup ditangani di instalasi rehabilitasi medik ruangan rehabilitasi medik 8 x
3 meter dengan 7 bed tindakan dan 5 unit meja kerja,kelemahan unit klinik bedah
kurang pencahayaan alami dan berdekatan dengan bangunan IGD.



50

Gambar 2 21 R.Tindakan rehabilitasi medik

Sumber:Dokumentasi pribadi dan http://rsjlawang.com/

Selain itu juga terdapat klinik gigi dan mulut luas ruang 5 x 4 meter terdapat 3 unit
tempat periksa 2 unit meja kerja dan 1 ruang dokter.

Gambar 2 22 R.Tindakan rehabilitasi medik

Sumber:Dokumentasi pribadi dan http://rsjlawang.com/

Pencahayaan di ruang klinik sangat baik terutama pada aktifitas vital yang perlu
pencahayaan cukup untuk mendukung aktifitas tindakan seperti pemeriksaan dan
tindakan lanjut mengenai gigi.

11. Klinik kesehatan jiwa menjadi penting di RSJ menjadi tempat  penerimaan bagi
pasien khusus psikiatri.ruangan tindakan sama dengan rawat jalan dibagian depan
terdapat lobby ,penerimaan pasien.dan ruang informasi serta kasir. Kapasitas
pengunjung lobby dengan ukuran 13 x 8 dengan kapasitas 50 orang,pencahayaan
alami sangat baik diluar fasad bangunan menggunakan penerimaan cahaya dengan
bukaan yang luas yang diteruskan ke dalam sehingga dapat menjangkau ruang dalam.
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Gambar 2 23 R.Lobby Klinik kesehatan jiwa

Sumber:Dokumentasi pribadi

Gambar 2 24 R.Konsultasi  Klinik sub kesehatan jiwa

Sumber:Dokumentasi pribadi

Gambar 2 25 Sumber pencahayaan alami Klinik Kesehatan Jiwa

Sumber:Dokumentasi pribadi

12.IGD terdiri dari ruang tunggu di bagian luar kapasitas 3-6 orang. Dalam fungsinya
IGD menangani 2 pasien jiwa dan pasien umum terdapat ruang Resusitasi jiwa dengan
luas ruang 6.5 x 4 m dengan jumlah bed 2 untuk kasus fisik/umum dan 8 untuk kasus
pasien dengan gangguan jiwa. 1 ruang stasiun perawat dengan luas ruang 5.5 x 3 meter
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5 staff medis ,ruang observasi dengan besaran ruang 5 x 4 m dengan kapasitas 3 bed
,ruang bedah minor 1 dengan 1 bed.

Gambar 2 26 R.Resusitasi pasien

Sumber:Dokumentasi pribadi

13. Instalasi elektromedik melayani pemeriksaan:

-ECT (Elektro Konvulsif Therapie) .Luas 3 x 2.5 kapasitas 1 tempat tindakan

-EKG (Elektro Cardiogram). Luas 3 x 3 kapasitas 1 tempat tindakan

-EEG (Grafik Elektro Encephalo) .Luas 3 x 3 kapasitas 1 tempat tindakan

-ET HITOP .Luas 3 x 3 kapasitas 2 tempat tindakan

-R.Tindakan .Luas 3 x 6 kapasitas 3 tempat tindakan

Gambar 2 27 R.Tindakan pasien

Sumber:Dokumentasi pribadi
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Gambar 2 28 R.Tindakan pasien ET HITOP dan ECG

Sumber:Dokumentasi pribadi

14.Instalasi radiologi melayani pasien umum dan pasien gangguan jiwa terdiri dari :

-R.USG ,Luas 2.85 x 3 meter kapasitas 1 tempat tindakan

-R.General ,Luas 6 x 6 meter kapasitas 3 unit alat pemeriksaan terdiri dari alat
medis yaitu Dental, panoramic ,dan general

-R.Operator ,Luas 2.5 x 2.5 meter

-Kamar gelap, Luas 2.5 x 3 meter terdiri dari ruang basah dan kering

-R.Baca foto ,Luas 3 x 3 meter kapasitas 3-5 orang

Gambar 2 29 R.Tindakan pasien USG dan General

Sumber:Dokumentasi pribadi
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15. Pada instalasi laboratorium ruang yang digunakan untuk pengumpulan dan
pemeriksaan sampel berada pada satu ruang dengan layout tata ruang satu meja
ditengah untuk pengumpulan sampel dan meja konsol berada di tepi sebagai ruang
pemeriksaan sampel.

Laboratorium melayani pemeriksaan:
- Darah Lengkap
- Gambaran Darah Tepi
- Malaria
- Gol Darah
- SGOT, SGPT
- Albumin, Globulin, total protein, alkali phospatase, gamma gt
- Bilirubin total, bilirubin direk, bilirubin indirek, hbs ag, hbs ab
- Ureum, Creatinin , Asam urat
- Gula, kol total, kolesterol LDL, hdl chol, trigliserida, dhf (igg & igm), ns 1
- Uji Plano, Widal
- Amphetamin, benzodiazepinopium, opium, metamphetamin, coccain, fh (ptt
& aptt)
- asam urat

- Urine Lengkap, kotoran

Gambar 2 30 R.Laboratorium

Sumber:Dokumentasi pribadi
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2.7. Karakter Obyek

 INTROVERT & PRIVASI
Bangunan dengan fungsi sebagai suaka khusus sendiri khususnya bagi
penderita khusus gangguan jiwa dan tidak semua kehadiran diterima ,memiliki
ruang perawatan sendiri.

 EFISIENSI
Mengutamakan kemudahan dalam akses dalam pergerakan bagi manusia yang
segera membutuhkan penanganan medis untuk perawatan dan  pemulihan.

 MELINDUNGI DAN KARANTINA
Bersifat menahan/tidak bebas/ketat untuk proses pemulihan psikologi yang
rusak dan terganggu,selain itu juga menghadirkan suasana yang holding
environment (lingkungan yang memeluk memberi hubungan adaptasi
lingkungan baru) bahwa pasien dituntut untuk bisa beradaptasi dengan tempat
tinggal/rumah kedua,karena pasien akan dipantau dan diperhatikan setiap saat.
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