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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 JUDUL 

Rumah Sakit Jiwa Dengan Pendekatan Konsep Hijab di Karanganyar. 

 

1.2 PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian judul : ”RUMAH SAKIT JIWA DENGAN PENDEKATAN 

KONSEP HIJAB di KARANGANYAR” adalah sebagai berikut : 

 

Rumah Sakit : - (1) gedung tempat merawat orang sakit; (2) gedung 

tempat menyediakan dan memberikan pelayanan 

kesehatan yg meliputi berbagai masalah kesehatan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

- Bangunan untuk merawat/tempat tinggal penderita yang 

merasakan ketidaknyamanan pada tubuh karena 

terganggunya alat tubuh sehingga tidak dapat bekerja 

semestinya (W.F. Maramis, 2004) 

Sakit Jiwa : - Sakit ingatan; sarafnya terganggu atau pikirannya tidak 

normal (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

- Personal yang menderita sesuatu yang mendatangkan 

rasa tidak nyaman pada tubuh karena terganggunya 

perasaan batin, pikiran dan angan-angan sehingga tidak 

dapat bekerja sebagaimana mestinya (W.F. Maramis, 

2004) 

- sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan 

adanya gangguan pada kesehatan jiwa (Undang-Undang 

RI No.3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa) 

Rumah Sakit Jiwa : - Rumah sakit khusus untuk merawat dan mengobati 

penderita gangguan mental/gila (W.F. Maramis, 2004) 
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Pendekatan : - Proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, 

bersahabat, dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Konsep : -  Ide atau pengertian yg diabstrakkan dr peristiwa 

konkret: Ling gambaran mental dari objek, proses, atau 

apa pun yg ada di luar bahasa, yg digunakan oleh akal 

budi untuk memahami hal-hal lain (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) 

Hijab : - (1) dinding yg membatasi sesuatu dng yg lain: (2) 

dinding yg membatasi hati manusia dan Allah (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) 

- Pada dasarnya Hijab berasal dari kata hijab yang berarti 

tabir, tirai, atau dinding, dan digunakan juga dengan arti 

kata sebagai tutup (perlindungan) bagi wanita di dalam 

Islam dari pandangan laki-laki ajnabi. Rosullullah 

S.A.W telah menerangkan bahwa wanita ialah aurat 

yang mesti dilindungi (ditutupi) : “Al-mar’ah ‘awrah 

masturah”. (muhammad ibn muhammad ali) 

Karanganyar : - Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten di 

Jawa Tengah bagian timur yang berbatasan langsung 

dengan propinsi Jawa Timur.  

 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian ”Tempat khusus 

untuk mengobati penderita gangguan mental/gila dengan pendekatan ide tentang 

pembatasan ruangan yang bertujuan sebagai perlindungan bagi wanita di dalam 

Islam dari pandangan laki-laki pada sebuah bangunan di daerah Karanganyar.” 

 

1.3 LATAR BELAKANG 

1.3.1 Pentingnya Rumah Sakit Jiwa 

Ditengah meningkatnya kebutuhan hidup manusia maka banyak 

diantara manusia tersebut bekerja tanpa mengenal waktu, sehingga 

kecenderungan untuk stress maupun depresi sangatlah besar.  
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Akibat himpitan ekonomi yang semakin berat, stres bukan hanya 

melanda orang dewasa, bahkan juga melanda anak-anak. Gangguan 

kesehatan jiwa yang dialami masyarakat bukan hanya dari kalangan 

ekonomi lemah, tapi juga dihadapi oleh orang-orang kaya, terutama mereka 

yang saat ini sedang dalam tekanan, baik psikis, maupun psikologis. 

Stres seringkali dianggap sebagai penyebab utama penyakit fisik 

psiko-fisiologis (maag/ulcer, colitis, tekanan darah tinggi). Orang yang 

hidup dalam kehidupan penuh dengan tekanan atau terikat dengan jadwal 

yang sangat ketat berpotensi berpenyakit jantung koroner. Fakta yang benar-

benar mengejutkan tentang stres adalah kenyataan bahwa stres dapat 

menyebabkan neurotransmiter hilang dari otak (norepinephrine, serotonin, 

dopamine) sehingga orang yang bersangkutan mengalami depresi atau 

psikosis. Stres juga dapat memperlambat proses penyembuhan bagian-

bagian tubuh yang mengalami infeksi karena penyakit atau habis dioperasi.  

Stress maupun depresi yang berlangsung terus menerus dapat 

menyebabkan penyakit gangguan mental. Mengakibatkan kesadaran mulai 

menurun, perasaan yang menjadi gelisah tidak tenang, dan emosi yang 

sering meluap-luap. Apabila hal ini tidak tertanggulangi dengan baik maka 

penyakit ini akan mendorong penyakit-penyakit lain unutk timbul seperti 

penyakit jantung, karena sering emosi dan marah-marah sehingga tekanan 

darah pun akan ikut naik. 

Pasien penyakit gangguan mental membutuhkan penanganan khusus 

dan intensif dikarenakan orang yang terkena penyakit gangguan mental ini 

cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri dan orang lain, serta 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk penyembuhan dan pemulihan. 

Selain waktu yang panjang pasien gangguan mental juga harus ditempatkan 

di tempat yang khusus karena itulah dibutuhkan rumah sakit jiwa. 

 

1.3.2  Jumlah Pasien Penyakit Gangguan Mental di Karanganyar 

 Latar belakang yang mempengaruhi perencanaan dan perancangan 

RSJ di Karanganyar adalah banyaknya penderita gangguan mental namun 
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tidak adanya tempat pengobatan bagi penderita tersebut. Penderita gangguan 

mental biasanya berobat di RSJ di Surakarta. Menurut data penderita rawat 

jalan dan rawat inap gangguan mental daerah Karanganyar, jumlah pasien 

rawat jalan pada tahun 2010 untuk pasien laki-laki sebanyak 1934 

sedangkan pasien perempuan 1414 pasien. Sedangkan jumlah pasien rawat 

inap gangguan mental di Karanganyar adalah 200 pasien laki-laki dan 98 

pasien perempuan. Pasien tersebut di rawat di rumah sakit jiwa di daerah 

Surakarta. Karena banyaknya pasien yang berasal dari daerah Karanganyar 

itulah yang melatar belakangi pendirian rumah sakit jiwa di Karanganyar 

 

1.3.3 Pentingnya Hijab pada Rumah Sakit Jiwa 

Rumah sakit yang representatif paling awal dibangun di Baghdad, 

Irak pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Tepatnya, ketika Harun al-

Rasyid menjadi khalifah. Rumah sakit dikenal dengan sebutan bimaristan 

atau maristan. Bangunan rumah sakit di Baghdad besar dan megah. 

  Rancang bangunnya menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya yang 

baru didirikan di wilayah Islam. Gambaran mengenai rumah sakit di 

Baghdad disampaikan oleh sejarawan Muslim terkemuka al-Jubair. Ia 

mengunjungi Baghdad pada 1184 Masehi. Menurutnya, perlengkapan rumah 

sakit sangat memadai. 

  Bahkan ia mengungkapkan, kemegahannya tak kalah dengan istana 

khalifah. Kebutuhan air bersih di rumah sakit disalurkan langsung dari 

Sungai Tigris. Pada masa selanjutnya, umat Islam membangun sejumlah 

rumah sakit besar dan terintegrasi. Maksudnya, rumah sakit itu mampu 

memberi pelayanan pengobatan beragam jenis penyakit. 

  Selain itu, terdapat fasilitas rawat inap, ruang penyimpanan dan 

pelayanan obatobatan, tempat pendidikan bagi dokter dan tenaga medis, 

perpustakaan, bahkan menjadi pusat pengembangan ilmu serta praktik 

kedokteran. Sebagian besar rumah sakit Islam berkonsep modern sudah 

memiliki standar semacam ini. 
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  Oleh karena itu, rancang bangun dan tata letak ruangan rumah sakit 

menjadi penting untuk dapat mengakomodasi seluruh fungsi tadi. Beberapa 

ruangan khusus melengkapi sarana yang ada. Rumah sakit Islam juga 

mempunyai ruangan khusus perempuan. Berdiri pula gudang obat yang 

menyatu dengan bangunan rumah sakit. Beberapa di antaranya dilengkapi 

perpustakaan kedokteran.  

  Rumah sakit jiwa atau insane asylums telah didirikan para dokter 

dan psikolog Islam beberapa abad sebelum peradaban Barat menemukannya. 

Oleh karena itu hendaknya memasukkan unsur-unsur keislaman misalnya  

konsep hijab (konsep pemisahan antara laki-laki dengan perempuan) 

  Hijab merupakan tabir atau tirai yang berfungsi melindungi kaum 

perempuan terhadap pandangan dari kaum laki-laki. Orang yang memiliki 

penyakit gangguan mental, memiliki kesadaran yang kurang sehingga pada 

rumah sakit jiwa yang terdapat konsep hijab ini diharapkan untuk melatih 

para pasien yang terkena penyakit gangguan mental ini untuk menyadari 

bahwa mereka manusia dan manusia ada yang laki-laki dan perempuan. 

Sehingga dengan adanya pemisahan ini diharapkan juga mendidik para 

pasien gangguan mental dalam hal agama. Juga untuk menjaga agar pasien 

laki-laki dengan perempuan tidak bercampur.  

 

1.4 PERMASALAHAN  

1.4.1 Permasalahan  

Bagaimana merancang bangunan Rumah Sakit Jiwa yang dapat 

memisahkan antara pasien penderita gangguan mental laki-laki dan 

perempuan tidak berada dalam satu ruangan. 

1.4.2 Persoalan 

a. Bagaimana merancang sebuah bangunan Rumah Sakit Jiwa yang 

fungsional sesuai dengan kebutuhan RSJ itu sendiri.  

b. Bagaimana memenuhi kebutuhan ruang (besaran ruang, organisasi 

ruang, hubungan ruang) sesuai aktifitas maupun kegiatan seperti 

diagnose, terapi rehabilitasi, pendidikan, pelatihan dan perawatan. 
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c. Bagaimana konsep penataan ruangan dengan memasukkan konsep 

hijab sehingga antara pria dan wanita pada lingkungan Rumah 

Sakit Jiwa tersebut tidak bercampur. 

 

1.5 TUJUAN dan SASARAN PEMBAHASAN 

1.5.1 Tujuan 

a. Untuk memusatkan semua rangkaian pengobatan serta 

penyembuhan penderita gangguan mental dalam satu lokasi yaitu 

Rumah Sakit Jiwa. 

b. Merencanakan serta merancang Rumah Sakit Jiwa dengan 

memasukkan konsep hijab pada penataan ruangnya sehingga antara 

pria dan wanita nantinya tidak bercampur. 

1.5.2 Sasaran 

 Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa 

yang meliputi: 

a. Konsep hijab sebagai landasan, perencanaan, dan perancangan 

bangunan yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Jiwa.  

b. Konsep kegiatan dan pengelompokan kegiatan didalam Rumah 

Sakit Jiwa. 

c. Konsep pengolahan tapak dan zonifikasi. 

d. Konsep sistem peruangan yang meliputi macam ruang, hubungan 

ruang, besaran ruang, pola sirkulasi ruang. 

e. Konsep sistem struktur bangunan. 

f. Konsep utilitas bangunan. 

 

1.6 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN  

a. Pembahasan dilakukan dalam koridor disiplin ilmu arsitektur dan disiplin 

ilmu lain sebagai penunjang data dan analisa, baik kuantitatif maupun 

kualitatif 



 
 

 
 

7 
 

b. Konsep perencanaan dan perancangan adalah konsep baru bukan 

merupakan redesain atau pun pengembangan dari bangunan yang sudah 

ada. 

c. Ruang lingkup lokasi adalah pada daerah kecamatan Karanganyar 

d. Penataan ruang dengan menggunakan konsep hijab dapat memberikan 

perlindungan bagi wanita terhadap kaum laki-laki agar menghindarkan 

diri dari fitnah. 

 

1.7 METODE PEMBAHASAN 

 Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif 

dengan pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada 

dengan landasan teori yang terkait, baik arsitektural maupun non 

arsitektural. Metode ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan data 

yang faktual untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

1.7.1 Pengumpulan Data 

a. Primer 

- Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung. 

- Metode Interview 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi dengan 

berbagai narasumber 

 Bapak Muhammad, tokoh pemuka agama di pasar kliwon 

 Ibu Karmini (RSJ Surakarta, Pusdiklat) 

 Ibu Agnes (Perawat di Rumah Sakit Jiwa Surakarta) 

b. Sekunder 

Literature data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari 

berbagai referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber 

literature : 

- Perpustakaan Pusat UMS 

- Perpustakaan Jurusan Arsitektur UMS 
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- Perpustakaan Rumah Sakit Jiwa Surakarta 

c. Studi Banding 

- Rumah Sakit Jiwa Surakarta 

1.7.2 Pengolahan Data 

- Pengidentifikasian data. 

- Menyusun data dengan sistematis dan pengapliasian guna menunjang 

pembahasan. 

- Melakukan pengamatan dan penelitian dari data kemudian dianalisa 

tentang hal yang relevan untuk menjadi prioritas. 

- Merupakan hasil akhir berupa konsep perencanaan dan perancangan 

serta desain bangunan. 

1.7.3 Sintesa/Simpulan 

 - Konsep yang nantinya adalah konsep Hijab, konsep tentang 

pemisahan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. 

 

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Hasil-hasil dari  pengamatan, yang akan disusun menjadi sebuah 

laporan DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur), 

dan disajikan kedalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang 

lain saling berkaitan, urutan tersebut adalah sebagai berikut :  

 

BAB I         :  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode 

Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II        :   TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang uraian tentang Gejala Penyakit 

Jiwa, Penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di 

Indonesia, studi banding Rumah Sakit Jiwa di Surakarta, 

Arsitektur Islam,  Hijab, serta Konsep Hijab di Pasar 

Kliwon Surakarta. 
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BAB III        :    GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN  

Berisi tentang lokasi wilayah perencanaan, kondisi 

exsisting, aspek fisik, aspek aktifitas, aspek peraturan 

pemerintah tentang bangunan. 

BAB 1V  : ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Mengadakan analisa berdasarkan permasalahan dan 

persoalan guna merumuskan perencanaan dan perancangan 

bangunan dengan menitikberatkan pada penataan ruang 

Rumah Sakit Jiwa dengan pendekatan konsep Hijab. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi-refensi dan tolok ukur dalam penyusunan laporan ini sesui 

dengan kaidah dan aturan yang telah disesuaikan 


