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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa menurut Pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2014 adalah kondisi 

dimana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan 

sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi 

tekanan, bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi untuk 

komunitasnya. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan sektor penting 

untuk mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. “There is no health without 

mental health”, sebagaimana definisi sehat yang telah dikemukakan oleh World 

Health Organization (WHO, 2001). 

Kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang cukup 

tinggi di dunia. Satu dari enam orang mengalami gangguan kesehatan jiwa selama 

masa hidup. Menurut ADAA (2018), anxiety (kecemasan) dan depresi adalah jenis 

gangguan yang paling banyak diderita. Di Indonesia, Data Riskesdas 2013 

menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditandai dengan gejala 

depresi dan kecemasan untuk responden berusia 15 tahun ke atas mencapai 

angka sekitar 14 juta orang atau 6,0% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Diperkirakan hanya sekitar 10% penderita gangguan jiwa yang mengakses 

layanan kesehatan jiwa (Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, 2014). Menurut UU 

Nomor 18 tahun 2014, individu yang mengalami masalah mental emosional 

disebut Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Apabila tidak mendapatkan 

intervensi dari profesional kesehatan mental, gangguan ini dapat meningkat 

menjadi gangguan yang lebih serius (Kurniawan dan Sulistyarini, 2016). 

Hasil utama Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan 

mental emosional di Indonesia mengalami peningkatan dari 6,0 menjadi 9,8. 
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Peningkatan ini disebabkan karena minimnya pelayanan kesehatan mental yang 

ada di Indonesia. Menurut Jeffrey et al. (2005), layanan kesehatan mental dapat 

diperoleh di berbagai lingkungan, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, dan 

pusat kesehatan mental. Sementara pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia saat 

ini masih didominasi oleh Rumah Sakit Jiwa atau bagian Psikatri pada RSU 

Pendidikan (depkes.go.id, 2009).  Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan mental 

yang ada merupakan salah satu penyebab menguatnya stigma sosial yang 

mengidentikkan orang dengan masalah kejiwaan sama dengan “orang gila”, yang 

kemudian membuat penderita gangguan mental emosional enggan datang ke RSJ 

karena menyeramkan, takut dan tidak mau disebut orang gila (Rahmi, 2009). 

Klassen dalam Rusu (2014) menyebutkan bahwa penderita gangguan mental 

memiliki emosi yang sangat sensitif, dan berada di lingkungan yang buruk 

bersama penderita gangguan jiwa berat dapat memberikan efek negatif dan 

memperburuk kondisi mereka. Menurut Rusu (2014), sebuah tempat perawatan 

baru yang terfokus pada penderita gangguan mental sangat dibutuhkan, terlebih 

untuk melepaskan diri dari stigma negatif masyarakat. 

Fasilitas pelayanan yang ada masih menganggap bahwa faktor yang paling 

mempengaruhi kepulihan pasien adalah bantuan obat – obatan dan alat 

kedokteran. Menurut Kaplan (2010), 40% faktor penyembuhan pasien adalah 

faktor lingkungan. Namun, faktor lingkungan ini masih seringkali diabaikan 

sehingga proses terapi berjalan tidak maksimal. Menurut Lawson dan Phiri (2003), 

pasien yang sedang menjalani perawatan di pelayanan kesehatan lebih banyak 

menghabiskan waktunya di ruang perawatan daripada dengan ahli kesehatan. 

Oleh sebab itu, keadaan lingkungan dari fasilitas kesehatan, diharapkan mampu 

berkontribusi dalam perawatan dan penyembuhan gangguan mental pasien. 

Lingkungan yang baik terbukti mampu menurunkan 70% tekanan psikologis 

pasien (Lawson & Phiri, 2003). Elemen arsitektur yang berperan penting dalam 
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membantu pemulihan penderita gangguan mental adalah penataan kamar tidur, 

warna, bentuk, pencahayan alami, penghawaan, view, dan aroma. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan 

prevalensi gangguan mental emosional yang tinggi yaitu 8,1% (Riskesdas, 2013). 

Layanan kesehatan mental di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh 

Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, dan Panti Rehabilitasi. Layanan tersebut 

bersifat tertutup dan memberikan efek negatif pada penderita gangguan mental 

emosional karena berpusat pada Rumah Sakit Jiwa. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sebuah wadah untuk memberikan perawatan pada penderita gangguan mental 

emosional yang ditandai dengan gejala depresi dan kecemasan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berbeda dari rumah sakit jiwa sehingga mampu 

mendorong orang dengan gangguan mental emosional untuk datang, terlepas dari 

stigma negatif masyarakat, yang memberikan lingkungan positif dimana arsitektur 

mampu berkontribusi dalam proses penyembuhan gangguan mental sangatlah 

penting dan diperlukan. 

1.2. Pertanyaan Masalah Desain 

1. Bagaimana ekspresi bangunan Pusat Kesehatan Mental yang berbeda dari 

rumah sakit jiwa sehingga mampu mendorong penderita gangguan mental 

emosional untuk datang terlepas dari stigma negatif dari masyarakat mengenai 

gangguan mental emosional? 

2. Bagaimana tata ruang arsitektur mampu berkontribusi dalam pemulihan 

gangguan mental pasien? 

1.3. Tujuan 

1. Menghadirkan ekspresi bangunan Pusat Kesehatan Mental pada wajah 

bangunan yang berbeda dari Rumah Sakit Jiwa, sehingga mampu mendorong 
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penderita gangguan mental emosional untuk datang dan mengubah stigma 

negatif di masyarakat mengenai gangguan mental emosional. 

2. Menghadirkan tata ruang dalam dan luar Pusat Kesehatan Mental yang 

mampu mempercepat proses pemulihan gangguan mental pasien dengan cara 

merangsang psikologis pasien melalui pendekatan yang digunakan. 

1.4. Manfaat 

1. Manfaat Akademisi ( Bidang Arsitektur ) 

Bagi pendidikan arsitektur, Pusat Kesehatan Mental ini mampu memberikan 

kontribusi dalam perkembangan ilmu arsitektur yang berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan mental. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi penderita gangguan mental emosional, Pusat Kesehatan Mental 

menghadirkan ekspresi yang berbeda dari Rumah Sakit Jiwa dan terlepas 

dari stigma negatif, sehingga penderita gangguan mental emosional mau 

dan berani datang serta mendapatkan perawatan kesehatan mental sedini 

mungkin, sehingga dapat pulih dan tidak berlanjut menjadi gangguan yang 

lebih serius.  

b. Bagi pemerintah, perancangan Pusat Kesehatan Mental dapat membantu 

menurunkan angka prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia, 

terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta 

1.5.  Sistematika Pembahasan 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas hal mendasar yang digunakan sebagai pengantar untuk 

Landasan Teori dan Program, berisi latar belakang, masalah desain, tujuan dan 

manfaat, kerangka pikir, serta sistematika pembahasan. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM 
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Berisi tinjauan umum mengenai fungsi bangunan, kegiatan,  jenis ruang, dan 

persyaratan penting pada bangunan, serta gambaran lokasi dan lingkungan tapak. 

BAB 3. PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini merupakan hasil dari analisis kegiatan, pelaku, dan ruang – ruang yang 

terdapat di dalam bangunan beserta persyaratan ruang, studi ruang khusus, studi 

besaran ruang, studi kebutuhan luas bangunan dan tapak. serta analisis tapak 

serta lingkungan buatan dan alami. 

BAB 4. ANALISA MASALAH 

Berisi kajian komprehensif mengenai permasalahan pada bangunan dan 

lingkungan terhadap kondisi faktual, dan pernyataan masalah desain. 

BAB 5. LANDASAN TEORI 

Merupakan uraian berisi teori – teori yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalah desain yang telah ditetapkan pada pernyataan masalah desain. 

BAB 6. PENDEKATAN PERANCANGAN 

Berisi pokok – pokok perancangan berdasarkan pernyataan masalah desain untuk 

menjadi tema dan konsep sebagai dasar dalam proses perancangan. 

BAB 7. LANDASAN PERANCANGAN 

Landasan perancangan merupakan kesimpulan penyelesaian sebagai landasan 

untuk proses perancangan.  

BAB 8. STRATEGI DESAIN 

Berisi tahapan atau strategi dalam proses perancangan arsitektur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Meliputi sumber – sumber yang digunakan dalam penyusunan Landasan Teori dan 

Program dari buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel dan lain – lain  yang terkait dengan 

fungsi bangunan Pusat Kesehatan Mental. 

LAMPIRAN 

Meliputi lampiran – lampiran yang digunakan dalam Landasan Teori dan Program


