
70 
 

BAB 4. ANALISIS MASALAH 

4.1. Kajian Komprehensif 

 Masalah Fungsi Bangunan dengan Pengguna 

1. Kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan mental di masyarakat 

Pusat Kesehatan Mental adalah fasilitas pelayanan kesehatan mental yang 

bertujuan mencegah munculnya hospitalisasi psikiatrik baru dan memberi 

perawatan awal dan lanjutan untuk masyarakat. Kebutuhan fungsi bangunan 

terkait dengan pengguna bangunan yang meningkat. Di Indonesia, penderita 

gangguan mental emosional meningkat dari 6,0 menjadi 9,8 (Risksesdas, 2018). 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi 

tinggi yaitu 8,1% (Riskesdas, 2013).  

Penderita gangguan mental emosional sangat sensitif terhadap lingkungan, 

sehingga orang dengan masalah kejiwaan memiliki potensi menjadi orang dengan 

gangguan jiwa apabila berkumpul bersama di rumah sakit jiwa yang ada. 

Berdasarkan wawancara terhadap Mbak Dhyan, salah satu survivor dari Bipolar 

Care Indonesia simpul Yogyakarta, kebutuhan akan tempat perawatan baru yang 

terfokus pada penderita gangguan mental sangat dibutuhkan, mulai dari 

pelayanan edukatif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, terlebih untuk melepaskan 

diri dari stigma negatif masyarakat yang selama ini menganggap pelayanan 

kesehatan mental sebagai hal yang menyeramkan, menakutkan dan sebuah 

hukuman.  

2. Arsitektur mempengaruhi psikologis manusia 

Pelayanan kesehatan mental yang sudah ada kurang memperhatikan aspek 

lingkungan, begitupula dengan pelayanan kesehatan mental yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sehingga menyebabkan proses penyembuhan penderita 
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gangguan mental kurang maksimal, karena aspek yang diperhatikan hanya 

penyembuhan melalui obat – obatan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan 

yang mampu mendorong kesembuhan pengguna. 

Arsitektur mampu mempengaruhi psikologis manusia melalui bentuk dan 

tatanan ruang yang dimilikinya, baik tata ruang dalam maupun tata ruang luar. 

Selain untuk memenuhi kebutuhan fungsional bangunan, arsitektur harus mampu 

memenuhi kebutuhan psikologis penggunanya. Penderita gangguan mental 

emosional memiliki emosi yang sensitif, sehingga dibutuhkan penataan ruang 

khusus untuk mereka, terutama tata ruang dalam, pemilihan warna, pelingkup 

ruang, dan keamanan serta kenyamanan ruang agar arsitektur mampu berperan 

dalam proses penyembuhan, dan mampu merangsang pengalaman penderita 

gangguan mental emosionalnya. 

 Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

1. Potensi 

a. Lokasi tapak strategis 

Lokasi tapak terpilih memiliki lokasi yang strategis, yaitu di Kabupaten 

Sleman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo, Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, serta 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga memiliki 

cakupan wilayah yang luas. 

b. Kesesuaian kebutuhan bangunan dan karakteristik tapak 

Tapak memiliki karakteristik lingkungan dan lansekap yang mendukung 

proses penyembuhan, kondisi tapak tenang dan memiliki potensi view 

untuk dinikmati yaitu Gunung Merapi dan Sungai Boyong. 

2. Kendala 

a. Berlokasi di kawasan rawan bencana zona I 
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Berlokasi di dekat Sungai Boyong yang merupakan aliran sungai Gunung 

Merapi, tapak memiliki kendala yaitu merupkana kawasan rawan bencana 

zona I, dengan potensi bahaya abu vulkanik dan lahar dingin. Bahaya ini 

dapat dikurangi apabila memiliki penanganan yang tepat, contohnya 

dengan menggunakan atap dengan kemiringan curam, menggunakan 

struktur beton dan jendela yang mampu ditutup, agar abu vulkanik tidak 

masuk ke dalam bangunan dan memunculkan penghawaan yang buruk.  

b. Luas tapak terpotong oleh garis sempadan sungai 

Untuk memaksimalkan penggunaan tapak, area yang dekat dengan sungai 

difungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan untuk 

mempercepat pemulihan penderita gangguan mental emosional. 

 Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan Luar Tapak 

1. Potensi 

a. Memiliki embrio pengembangan kawasan pelayanan kesehatan jiwa 

Tapak terpilih berada di Jalan Kalireso, Kecamatan Pakem yang dekat 

dengan RSJ Grhasia, yang berfungsi untuk rujukan dan terdapat beberapa 

fasilitas rehabilitasi sebagai bibit awal dan embrio untuk pengembangan 

kawasan pelayanan kesehatan jiwa, namun belum terdapat fasilitas 

pelayanan untuk gangguan mental emosional anxiety dan depresi 

(Lampiran 3). 

b. Urgensi dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan, 

menyediakan layanan psikologi dasar di Puskesmas di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, pemerintah sedang berusaha menurunkan angka prevalensi 

gangguan mental emosional yang terus meningkat. 

2. Kendala 

a. Stigma negatif masyarakat 
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Masyarakat memiliki stigma negatif terkait pelayanan kesehatan jiwa dan 

mental, karena pelayanan yang ada memberikan kesan menyeramkan, 

menakutkan dan tertutup, contohnya Rumah Sakit Jiwa Grhasia karena 

pelayanan yang terstruktur dari rumah sakit dan penderita yang merupakan 

orang dengan gangguan jiwa. 

4.2. Permasalahan Desain 

Berdasarkan potensi dan kendala yang telah diuraikan, permasalahan yang 

ada di dalam perancangan Pusat Kesehatan Mental penderita anxiety dan depresi 

adalah : 

1. Ekspresi 

Ekspresi bangunan yang memiliki tipologi berbeda dari rumah sakit jiwa pada 

wajah bangunan, sehingga mampu mengubah stigma negatif masyarakat dan 

mendorong penderita gangguan mental emosional untuk datang. Pusat 

Kesehatan Mental penderita anxiety dan depresi membutuhkan perancangan 

wajah dan ekspresi bangunan yang mampu memberikan makna, lebih dari 

sekedar fungsinya (Pallasmaa, 2005). Ekspresi bangunan Pusat Kesehatan 

Mental yang diperlukan adalah ekspresi yang berbeda dari Rumah Sakit Jiwa 

yang menakutkan, tertutup dan menyeramkan. Ekspresi merupakan elemen 

yang terbentuk dari perwujudan desain ruang termasuk ruang dalam dan ruang 

luar. Dalam perancangan Pusat Kesehatan Mental ini, diperlukan desain ruang 

luar yang memberikan kesan ekstrovert, terbuka, dan bersahabat. 

2. Tata Ruang 

Penataan tata ruang yang mampu berkontribusi dalam pemulihan gangguan 

mental pasien. Hal ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan yang baik 

terbukti mampu menurunkan 70% tekanan psikologis pasien (Lawson & Phiri, 

2003). Elemen arsitektur yang berperan penting dalam membantu pemulihan 
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penderita gangguan mental adalah penataan kamar tidur, warna, bentuk, 

pencahayan alami, penghawaan, view, dan aroma. Tata ruang dalam 

diperlukan untuk kesembuhan pasien, karena pasien menghabiskan lebih 

banyak waktunya di ruang perawatan daripada dengan ahli kesehatan. 

4.3. Pernyataan Masalah 

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?


