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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2014 mengenai Kesehatan Jiwa yaitu kondisi seseorang yang dapat 

berkembang secara mental, fisik, sosial hingga spiritual sehingga 

seseorang tersebut menyadari kemampuannya yang dapat 

mengatasi tekanan, mampu memberikan kontribusi untuk 

berkomunikasi dan dapat menjalankan tugas secara produktif. 

Gangguan Jiwa menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2000 

adalah adanya perubahan pada fungsi jiwa seseorang yang dapat 

menyebabkan gangguan pada syaraf serta menimbulkan 

penderitaan pada orang tersebut dan juga dapat menghambat untuk 

melaksanakan sebuah peran sosial. 

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yaitu seseorang yang 

mempunyai masalah mental, sosial, fisik, perkembangan dan 

pertumbuhan serta kualitas hidup sehingga dapat berisiko 

mengalami gangguan mental. 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang telah 

mengalami gangguan dalam perilaku, perasaan dan pikiran yang 

sudah termanifestasi serta menimbulkan penderitaan dan juga 

hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. 
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Seseorang dikatakan mengalami gangguan kejiwaan bila 

keseimbangan jiwanya terganggu akibat beberapa faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar. Setiap orang dapat mengalami gangguan 

jiwa dikarenakan manusia memiliki emosi dan ambisi untuk 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (wawancara dengan Bapak 

Slamet Sudiyanto, SKM, S. Kep, Ns dari RSJ. Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang). Pengertian umum dari gangguan jiwa 

(perilaku abnormal) dapat dijelaskan dengan beberapa definisi 

sebagai berikut : 

1. Individu yang mempunyai perilaku yang tidak menunjukkan 

perkembangan dan fungsi individu yang optimal, tidak sesuai 

dengan kesejahteraan dan kemajuan kelompok dalam jangka 

panjang atau dapat juga dikatakan sebagai individu yang 

maladjusted, des-intregrasi dan mengancam kesejahteraan 

dan kemajuan masyarakat. (Marami WF, 1998 : 100) 

2. Gangguan jiwa (neurosis) dan penyakit jiwa (psikosis) adalah 

akibat dari tidak mempunyai seseorang dalam menghadapi 

kesukaran – kesukaran dengan wajar dan tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya. (Dr. 

Daradjat Zakial, 1983 : 24) 

3. Individu yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu merupakan 

sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, 

anggota tubuh atau kerusakan pada system otak. (Direktorat 

Kesehatan Jiwa, 1952) 
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Menurut Bapak Slamet Sudiyanto, SKM, S. Kep, Ns (dari RSJ. 

Dr. Amino Gondohutomo Semarang), RSJ memiliki bangsal menurut 

jenis gangguan kejiwaan masing – masing, misalnya bangsal akut, 

bangsal intensif, bangsal anak – remaja, bangsal psikogeratri (tua), 

bangsal intermedia, dll. Dari bangsal tersebut antara laki - laki dan 

perempuan tetap dibedakan. RSJ hanya menampung ODGJ selama 

21 hari atau maksimal selama 40 hari untuk perawatan 

penyembuhan, pengobatan yang diberikan pihak RSJ untuk ODGJ 

melalui pengobatan medis yaitu dengan obat – obatan. 

Walaupun RSJ dengan Panti Rehabilitasi sama – sama tempat 

untuk penyembuhan, tetapi Panti Rehabilitasi Mental itu dapat 

menampung ODGJ hingga pulih atau sembuh, posisi laki – laki dan 

perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan dijadikan dalam 

satu area, tetapi untuk area tidur tetap dibedakan antara perempuan 

dan laku – laki. Untuk pengobatannya melalui berbagai macam 

metode, misalnya metode berdasarkan doa, metode mandi malam, 

metode herbal, metode terapis, dll. Apabila penderita mengalami 

sakit akan dibawa ke puskesmas terdekat. (Wawancara dengan 

Bapak Anggi dari Dinas Sosial Demak) 

Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan 

penderita mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan 

perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini 

sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya 

penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri. 
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Alasan dan motivasi pemilihan projek ini disebabkan kurang 

adanya panti rehabilitasi sosial yang memiliki fasilitas memadahi di 

Kabupaten Demak serta belum menerapkan Safety Design di area 

penderita sebagai salah satu proses penyembuhan pasien. 

Para penderita skizofrenia ini ada disintegrasi pribadi dan 

kepecahan pribadi. Tingkah laku emosional dan intelektualnya jadi 

ambigious (majemuk), serta mengalami gangguan serius, juga 

mengalami regresi atau dementia total. Pasien selalu berusaha 

melarikan diri dari kenyataan hidup dan berdiam dalam dunia 

fantasinya. Tampaknya dia tidak bisa memahami lingkungannya dan 

responnya selalu maniacal atau kegila – gilaan. (Kartono, 2010 : 243) 

Diketahui data jumlah peningkatan gangguan jiwa dari Dinas 

Kesehatan Jateng pada tahun 2013 sebanyak 121.962 penderita, 

pada tahun 2014 meningkat menjadi 260.247 dan di tahun 2015 

bertambah menjadi 317.504 jiwa. 

Dengan semakin meningkatnya ODGJ di Jawa Tengah 

khususnya di Kabupaten Demak, membuktikan bahwa 

dibutuhkannya tempat atau lahan untuk panti rehabilitasi sosial agar 

terciptanya kesehatan jiwa bagi penderita. Berdasarkan kelompok 

umur, jumlah pasien gangguan jiwa usia produktif mulai dari umur 35 

tahun ke atas. 
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Terdapat beberapa gejala – gejala dari gangguan jiwa berat yaitu : 

1. Tidak dapat membedakan yang nyata dengan tidak nyata 

2. Gangguan isi pikir : Delusi 

3. Ada halusinasi pendengaran 

4. Perilaku katatonik, kaku, gelisah 

5. Jarang berbicara, withdrawl 

Terdapat masalah keperawatan yang sering muncul, yaitu : 

1. Perilaku kekerasan 

2. Halusinasi : teror akibat panik, potensi bunuh diri, kekerasan, 

menarik diri, tidak mau melaksanakan perintah dan susah 

dalam merespon. 

3. Isolasi social : potensi bunuh diri dan menarik diri. 

4. Waham : perubahan persepsi, menarik diri, curiga, memiliki 

kecerdikan, suka menjahili dan kekerasan. 

Bangunan Panti Rehabilitasi Sosial ini mempertimbangkan 

mengenai tingkat keamanan yang ada di sekitar area hunian. Panti 

rehabilitasi sosial merupakan bangunan publik namun memberi 

privatisasi kepada residen, penataan ruang dapat memperhatikan 

aktivitas maupun perilaku dari penderita. Dengan memperhatikan 

tingkat keamanan yang lebih pada area hunian, maka dapat 

menghindari adanya hal – hal yang diluar dugaan. 
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1.2 Masalah Desain 

1. Bagaimana perancangan bangunan yang disesuaikan dengan 

perilaku dan aktivitas penderita ODGJ ? 

2. Bagaimana perencanaan panti rehabilitasi sosial dengan 

memperhatikan tingkat keselamatan bagi penderita ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari rehabilitasi sosial ini yaitu : 

1. Menciptakan sebuah tempat untuk menjamin pelayanan 

Kesehatan Jiwa serta dapat menyediakan perlindungan bagi 

pasien gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. 

2. Memberikan beberapa fasilitas yang lengkap dan juga 

memadahi agar dapat mengembangkan sebuah kualitas dan 

dapat memajukan panti rehabilitasi sosial penderita gangguan 

jiwa di Demak. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 

1. Bagi Pembangunan Panti Rehabilitasi 

Dapat memenuhi kebutuhan para penderita gangguan 

kejiwaan yang semakin bertambah serta perencanaan ruang 

luar dan ruang dalam di Panti Rehabilitasi Sosial Penderita 

Gangguan Jiwa di Demak. 
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2. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi sebuah panti rehabilitasi yang sudah memiliki 

fasilitas yang memadahi. Hasil dari perancangan panti 

rehabilitasi ini dapat digunakan pula sebagai acuan untuk 

merealisasikan pembangunan panti rehabilitasi sosial ini. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan dengan judul Panti Rehabilitasi Sosial 

Penderita Gangguan Jiwa di Demak adalah : 

BAB I Pendahuluan 

Bab I berisi penjelasan mengenai deskripsi sebuah projek mulai dari 

mengenalkan judul projek, deskripsi latar belakang dari pemilihan 

projek Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa, 

pernyataan masalah desain yang berhubungan dengan panti 

rehabilitasi, tujuan dan manfaat projek, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum 

Bab II berisi pemahaman terhadap kondisi nyata yang terjadi di 

lapangan, yaitu fungsi bangunan panti rehabilitasi yang telah 

ditetapkan, tinjauan lokasi yang telah dipilih, beberapa kegiatan yang 

terjadi di dalam bangunan, kondisi daerah lingkungan tapak dari segi 

regulasi, fisik, ekonomi serta lingkungan sosial – budaya. 
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BAB III Pemrograman Arsitektur 

Bab III berisi tentang penelusuran sebuah masalah yang akan 

berkaitan dengan fungsi bangunan, yaitu kebutuhan dan aktivitas 

pengguna, persyaratan dan kebutuhan ruang, studi ruang khusus, 

studi besaran ruang, studi luas lahan parkir dan luas bangunan, 

hingga penetapan luas lahan yang akan dibutuhkan. Selain itu juga 

membahas studi preseden yaitu studi projek sejenis yang akan 

menjadi acuan dalam mendesain dan terakhir membahas mengenai 

struktur ruang. 

BAB IV Penyelusuran Masalah Desain 

Bab IV dibahas mengenai masalah – masalah desain yang telah 

difokuskan secara mendalam. Selain itu juga membahas pernyataan 

isu dan menganalisa aspek ruang terhadap tapak serta lingkungan 

buatan dan alami untuk bangunan Panti Rehabilitasi. 

BAB V Kajian Teoritik 

Bab ini membahas mengenai permasalahan desain yang berisi 

tentang teori – teori yang digunakan untuk mendukung memecahkan 

permasalahan sebuah desain dan tinjauan elemen – elemen ruang 

pada ruang inap atau bangsal yang ada di Panti Rehabilitasi Sosial. 

BAB VI Pendekatan Desain 

Pada bab VI membahas mengenai penetapan pendekatan 

perancangan sebagai dasar tema dalam pengembangan 

perancangan serta penentuan sebuah langgam arsitektur yang 

menentukan ciri khas bangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa 
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pendekatan desain ini merupakan sebuah pemecahan masalah 

secara arsitektural. 

BAB VII Konsep Perencanaan 

Untuk bab yang ke VII ini berkaitan dengan konsep perencanaan 

yang akan diterapkan terhadap projek, membahas mulai dari konsep 

tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep struktur, 

konsep pelingkup, konsep sistem bangunan hingga konsep 

teknologi. 

BAB VIII Strategi Desain 

Bab terakhir ini membahas mengenai tahapan proses atau strategi 

desain dari perancangan arsitektur untuk tahap selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber – sumber yang digunakan dalam penyusunan 

laporan kontekstual dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang terkait 

dengan fungsi bangunan projek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


