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RUMAH SAKIT JIWA DI KABUPATEN WONOGIRI 

 

Abstrak 

 

Kesehatan merupakan salah satu asset berharga yang dimiliki setiap manusia. Gangguan 

jiwa atau gangguan mental merupakan sindrom atau pola perilaku seseorang berkaitan 

dengan adanya gejala penderitaan (distress) yang menyerang salah satu fungsi penting 

pada tubuh manusia. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. 

Individu dengan gangguan kesehatan jiwa, diwadahi di rumah sakit jiwa. Kabupaten 

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cukup banyak. Jumlah ODGJ di Wonogiri 

mencapai 712 orang hingga Oktober 2017 lalu, dan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Penyusunan DP3A ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat 

pada rumusan masalah antara lain mengenai lokasi, sirkulasi, zonasi, dan citra yang 

dimiliki oleh rumah sakit jiwa itu sendiri. Penekanan pada perilaku pasien gangguan jiwa 

sangat penting dalam perancangan rumah sakit jiwa. Untuk itu, rumah sakit jiwa ini akan 

didesain dengan mengacu pada arsitektur perilaku. 

 

Kata Kunci :  rumah sakit jiwa, kesehatan jiwa, arsitektur perilaku, psikologi arsitektur 

 

Abstract 

 

Health is one of the most valuable assets that every human being has. Mental disorders 

or mental illness are syndromes or patterns of behavior related to the presence of distress 

symptoms that attack an important function of the human body. Mental disorders can be 

caused by various factors. Individuals with mental health problems are accommodated in 

a mental hospital. Wonogiri Regency is one of the districts in Central Java which has 

quite a lot of people with mental disorders. The number of people with mental disorders 

in Wonogiri reached 712 people per October 2017, and has increased every year. The 

making of this thesis aims to answer the problems contained regarding the location, 

circulation, zoning, and the image of the mental hospital itself. Emphasising on the 

behavior of mental patients is very important in the design of a mental hospital. For that 

reason, this mental hospital will be designed with reference to behavioral architecture. 

 

 

Keywords: mental hospital, mental health, behavioral architecture, psychology 

architecture 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Gangguan jiwa atau gangguan mental merupakan sindrom atau pola perilaku seseorang 

berkaitan dengan adanya gejala penderitaan (distress) yang menyerang salah satu fungsi penting pada 

tubuh manusia. Gangguan jiwa menurut DepKes RI 2000 adalah suatu perubahan fungsi jiwa, yang 
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menimbulkan penderitaan dan/atau menyebabkan adanya hambatan pada individu dalam melakukan 

aktivitas sosial. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ada yang disebabkan 

karena faktor lingkungan, faktor perlakuan yang didapat dari orang lain, faktor kelainan saraf, atau 

kelainan pada otak. 

Dipilihnya Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi perancangan rumah sakit jiwa ini yaitu karena 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cukup banyak. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 

Wonogiri, Noer Noegrohowati, mengungkapkan jumlah ODGJ di Wonogiri mencapai 712 orang 

hingga Oktober 2017 lalu. Jumlah tersebut membuat Wonogiri menempati peringkat kedua setelah 

Kabupaten Pati, sebagai kabupaten dengan jumlah ODGJ terbanyak se-Jawa Tengah (dilansir portal 

berita suara.com). Tingginya jumlah tersebut disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, 

budaya, dan bisa juga karena faktor genetik. 

Dengan jumlah yang banyak tersebut, Wonogiri masih belum memiliki fasilitas yang 

memadai untuk mewadahi para ODGJ tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang 

hanya dirawat di rumahnya dan dipasung. Pemasungan tersebut dilakukan karena keluarga dan warga 

sekitar takut jika orang tersebut mengamuk. Dilansir portal berita Kompas, pada tahun 2018 terdapat 

48 ODGJ yang dipasung di rumahnya, dan terus menurun pada 2019 menjadi 24 orang, dan 2020 

menjadi 10 orang. Penurunan jumlah ODGJ yang dipasung tersebut dapat terjadi karena sebagian 

orang dirawat di RSUD Wonogiri dan sebagian juga dikirim ke RSJD Surakarta karena tidak adanya 

RSJ di Wonogiri. 

Upaya pemerintah selama ini untuk menanggulangi ODGJ di Wonogiri yaitu dengan melalui 

Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, serta pengaktifan kembali Badan 

Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa (BPMKJ) yang mulai dilakukan pada tahun 2012. Selain 

itu juga terdapat Panti Asuhan Giri Sion di Kecamatan Jatisrono yang menampung beberapa ODGJ. 

Namun tanpa adanya rumah sakit jiwa, penanganan ODGJ di Wonogiri tidak akan dapat berjalan 

dengan optimal. 

Selain itu, wawasan masyarakat Wonogiri mengenai penyakit jiwa masih sangatlah kurang. 

Mereka kebanyakan menganggap bahwa ODGJ menyeramkan karena kemungkinan dapat 

mengamuk. Masyarakat juga sering kali mengaitkan penyakit jiwa dengan hal-hal supranatural. 

Selain itu mereka kebanyakan takut kepada ODGJ dan misalnya angota keluarga mereka ada yang 

terkena penyakit jiwa, maka besar kemungkinan hanya akan dirawat di rumah karena ketakutan akan 

stigma buruk yang akan muncul di lingkungan sekitar tempat tinggalnya apabila orang tersebut 

dirawat di rumah sakit jiwa seperti dijauhi atau dikucilkan oleh tetangga, menjadi bahan gunjingan, 

dikaitkan dengan hal-hal mistis, dan lain sebagainya. Selain itu, alasan yang mendasari pemasungan 
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atau pengurungan tersebut yaitu ekonomi. Keluarga yang tidak mampu membiayai pengobatan atau 

biaya hidup yang dibutuhkan untuk mendampingi pasien selama dirawat di rumah sakit jiwa, memilih 

untuk melakukan pemasungan karena tidak mengeluarkan banyak biaya. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana menentukan lokasi, sirkulasi zonasi, yang baik untuk rumah sakit jiwa di Kabupaten 

Wonogiri, serta bagaimana merancang rumah sakit jiwa yang nyaman dan aman baik bagi pasien dan 

masyarakat pada umumnya. 

1.3  Tujuan  

Beberapa tujuan dari penulisan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

adalah sebagai berikut: 

1) Merancang rumah sakit jiwa yang dapat memenuhi hak asasi pasien gangguan jiwa. 

2) Merancang rumah sakit jiwa dengan suasana yang mendukung bagi proses penyembuhan 

pasien gangguan jiwa. 

3) Merancang Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Wonogiri yang aman dan nyaman, serta dapat 

menyediakan ruang yang memfasilitasi penyembuhan mental bagi pasien secara khusus dan 

masyarakat secara umum. 

2. METODE 

Metode yang akan digunakan dalam pembahasan adalah Analisa dan sintesa. Data-data yang 

diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan ditarik simpulan sebagai fokus perancangan Rumah Sakit 

Jiwa di Kabupaten Wonogiri. 

2.1  Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

a. Studi literatur 

b. Observasi pada lokasi perencanaan 

c. Studi banding 

2.2  Pengolahan data 

Data-data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan cara mengelompokkan dan 

mengidentifikasi berdasarkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya akan ditarik simpulan dan 

dibahas untuk mencari keterkaitannya sehingga dapat dihasilkan konsep perencanaan dan 

perancangan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Wonogiri. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Tinjauan Lokasi Perancangan 
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Kabupaten Wonogiriimerupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang 

dibentuk oleh Raden Mas Said (Pangeran Samber Nyawa). Pembentukaniwilayah bermula dari 

daerah Nglaroh, pada tanggal 19 Mei 1741. Letak Kabupaten Wonogiri secara geografis terletak pada 

garis lintang 7º32’ - 8º15’ lintang selatan dan garis bujur 110º41’ - 111º18’ bujur timur. Keadaan 

alamnya sebagian besar terdiriidari pegunungan yang berbatu gamping, iterutama di bagian selatan, 

termasuk jajaranipegunungan seribu, yang merupakan mata air dari Bengawan Solo, walaupun ada 

juga daerah dataranimaupun daerah pantai.  

Posisi Kabupaten Wonogiriisangat strategis karena terletak di ujungiselatan Propinsi JawaiTengah 

dan diapit olehiPropinsi Jawa Timur daniDaerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Wonogiri 

berbatasan dengan :  

- Selatan : Kabupaten Pacitani (Jawa Timur) dan Samudera Indonesia  

- Utara : Kabupaten Sukoharjoidan Kabupaten Karanganyari (Jawa Tengah)  

- Timur : Kabupaten Karanganyar dan KabupateniPonorogo (JawaTimur)  

- Barat : Daerah IstimewaiYogyakarta 

Secara umum Wonogiri memiliki iklim tropis, mempunyai 2imusim yaitu penghujan dan 

kemarauidengan temperaturirata-rata 24 º C - 32ºC. 

 

Gambar 1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Wonogiri 

Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 

3.1.1  Kriteria Pemilihan Site 

Lokasi rumah sakit jiwa di Kabupaten Wonogiri harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bangunan dan Prasarana Rumah 
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Sakit. Rumah sakit termasuk dalam kategori industri yaitu industri kesehatan, dan merupakan jenis 

industri dalam skala besar. 

Ada tiga usulan lokasi site yang akan diperingkat sesuai dengan jumlah nilai. Selanjutnya, site dengan 

bobot nilai tertinggi akan dipilih sebagai lokasi untuk Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Wonogiri. 

Kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penilaian adalah sebagai beriku: 

1) Fungsi Tata Guna Lahan (Land Use)  

2) Ketersedian Lahan  

3) Ketersediaan Infrastruktur  

4) Pencapaian  

5) Fasilitas Pendukung 

6) Kondisi Tanah  

7) Kondisi Lingkungan  

Berdasarkan kriteria di atas, masing-masing alternatif site akan dinilai. Penilaian tersebut nantinya 

akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing site. Penilaian dilakukan dengan 

kriteria bobot sebagai berikut:  

- Sangat mendukung : 4  

- Mendukung : 3  

- Cukup mendukung : 2  

- Kurang mendukung : 1 

3.1.2  Alternatif Site 

Berikut ini adalah beberapa alternatif site yang akan dinilai: 

   

Gambar 2. Alternatif Pilihan Site (dari kiri ke kanan; site 1, site 2, site 3) 

Sumber: Google Maps, 2020 

Site 1 terletak di Nambangan, Selogiri, Kalikatir, Nambangan, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 70.000 m². Site 2 terletak di Jalan Brigjend Katamso, 

Pancuran, Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan luas lahan kurang 
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lebih 35.000 m². Site 3 terletak di Jl. Wonogiri - Sukoharjo, Nambangan, Kec. Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Jawa Tengah dengan luas lahan kurang lebih 14.600 m². 

Berikut ini merupakan ringkasan perbandingan bobot nilai yang dimiliki masing-masing site pada 

tiap aspek. 

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Site 

No Aspek Site 1 Site 2 Site 3 

1. Tata Guna Lahan 4 4 4 

2. Ketersediaan Lahan 4 4 4 

3. Ketersediaan 

Infrastruktur 

2 3 4 

4. Pencapaian  3 3 4 

5. Fasilitas Pendukung 4 4 4 

6. Kondisi Tanah 4 1 4 

7. Kondisi Lingkungan 2 2 2 

Jumlah 23 21 26 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Dari hasil penilaian ketiga alternatif site tersebut, Site 1 mendapat total nilai 23, Site 2 mendapat total 

nilai 21, dan Site 3 mendapat total nilai 26. Karena Site 3 memperoleh nilai tertinggi, maka Site 3 

akan dipilih sebagai lokasi dalam perancangan Rumah Sakit Jiwa Wonogiri. 

3.2  Analisa Konsep Ruang 

3.2.1  Analisa kapasitas tempat tidur pasien 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang 

Klasifikasi Rumah Sakit, rumah sakit jiwa kelas A harus memiliki tempat tidur lebih dari 100. 

Mengacu pada peraturan tersebut, Rumah Sakit Jiwa Wonogiri akan didesain untuk menampung 280 

pasien yang terdiri dari 140 TT untuk pasien rawat inap dan 140 TT untuk pasien rehabilitasi. Bangsal 

rehabilitasi merupakan fasilitas rawat inap yang berfungsi untuk menampung pasien rehabilitasi. 

Rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai 

usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien 

secara fisik, mental sosial dan vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai 

dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Berikut adalah rincian kapasitas tempat tidur dan 

jumlah ruangnya. 
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Tabel 2. Analisa Pengguna Kapasitas Tempat Tidur 

No  Jenis/Kelas Ruang Rencana 

TT 

Standar 

Jumlah TT 

Dalam 1 

Ruang 

Jumlah 

Ruang yang 

Direncanakan 

1. ICU (Perawatan 

Intensif) 

8 TT  1 

2. Rawat Inap    

 VIP 10 TT 1 TT 10 

 Kelas I 12 TT 2 TT 6 

 Kelas II 24 TT 4 TT 6 

 Kelas III 24 TT 6 TT 4 

3. Bangsal Rehabilitasi 56 TT 14 TT 4 

 Jumlah  134 TT  31 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.2.2  Analisa kebutuhan dan besaran ruang 

 Analisa kebutuhan dan besaran ruang pada Rumah Sakit Jiwa Wonogiri dilakukan dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 

tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan memadukan dengan hasil Analisa pengguna. Besaran ruang 

didapat dari beberapa standar dan asumsi penulis. Sumber dari standar besaran ruang yang akan 

digunakan antara lain: 

a. Permenkes RI No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana 

Rumah Sakit. 

b. Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rawat 

Inap. 

c. Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Ruang Perawatan Intensif Rumah Sakit. 

d. Data Arsitek (DA) Edisi 33 Jilid 1 dan Jilid 2, Ernst Neufert. 

e. Studi Banding RSJD Surakarta. 

Berikut ini merupakan rekapitulasi data besaran ruang yang akan dirancang pada bangunan RSJ 

Wonogiri. 

Tabel 3. Rekapitulasi Besaran Ruang 

No  Kelompok Ruang Total Luas (m²) 

1. Penerimaan 229 

2. Kantor Administrasi 410 

3. IGD 530 

4. Radiologi 625 

5. Laboratorium 429 
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6. Bank Darah 45 

7. Farmasi Rawat Jalan 121 

8. Rekam Medis 145 

9. Rawat Jalan 619 

10. Rawat Inap 1.515 

11. ICU 419 

12. Rehabilitasi 1.606 

13. Instalasi Gizi 511 

14. Instalasi Laundry dan Kebersihan 300 

15. Masjid 396 

16. Kamar Jenazah 260 

17. Pendidikan 456 

18. Fasilitas Pendukung 216 

19. Pemeliharaan  310 

20. Parkir  2.014 

Total  11.156 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3.5.1  Pola Hubungan Ruang 

Hubungan ruang pada rumah sakit jiwa harus mengikuti standar yang ada yaitu menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016, yang antara lain sebagai berikut: 

a. Ruang rawat jalan dapat dengan mudah diakses dari gerbang utama dan berdekatan dengan ruang 

rekam medis, laboratorium, radiologi, dan farmasi. 

b. Lokasi ruang rawat inap harus aman, nyaman, tenang. 

c. IGD dapat diakses langsug dari jalan raya, serta mempunyai akses yang mudah dengan ruang 

rekam medis, laboratorium, radiologi, farmasi, dan bank darah. 

d. Ruang intensif / ICU dekat dengan IGD dan fasilitas medis lain. 

e. Ruang mekanik jauh dari pelayanan pasien. 

f. Instalasi gizi mempunyai akses yang mudah ke ruang rawat inap dan tidak bersilangan dengan 

akses ke laundry, tempat sampah, dan ruang jenazah. 

g. Laundry mempunyai akses yang mudah ke ruang rawat inap dan ruang sterilisasi. 

h. Kamar jenazah mempunyai akses langsung ke IGD, rawat inap, dan ruang intensif. Aksesnya 

harus terhindar dari pengunjung umum. 

Berdasarkan ketentuan di atas, pola hubungan ruang pada rumah sakit jiwa dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 3. Pola Hubungan Ruang 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Dari hasil analisa pola hubungan tersebut, ruangan pada Rumah Sakit Jiwa Wonogiri dapat 

dikategorikan menjadi tiga sifat yaitu: 

a. Publik: Masjid, Parkiran, Penerimaan, Rawat Jalan (Klinik), IGD. 

b. Semi Publik: Rekam Medis, Farmasi, Radiologi, Administrasi, Pendidikan, Fasilitas 

Pendukung. 

c. Privat: Rehabilitasi, Rawat Inap, ICU, Bank Darah, Ruang Jenazah. 

3.3  Analisa dan Konsep Site 

Dari analisa-analisa yang telah dilakukan, dapat diterapkan konsep penataan landscape sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4. Konsep Penataan Site 

Sumber: Google Earth (Juni, 2020) 

Daerah berwarna merah muda dapat difungsikan sebagai peletakan untuk bangunan dengan fungsi 

penunjang, khususnya yang bersifat publik, karena area tersebut mudah dijangkau dari luar site dan 

ruang-ruang publik tidak terlalu membutuhkan lingkungan yang tenang. 

Keterangan: 
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Daerah yang berwarna biru muda dapat difungsikan sebagai peletakan bangunan dengan fungsi 

utama, khususnya yang bersifat privat seperti ruang rawat inap, ruang rehabilitasi, dan ICU. 

Dipilihnya area tersebut karena area tersebut merupakan area yang paling tenang dalam site. 

Ketenangan tersebut dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasien. 

Daerah yang berwarna oranye dapat difungsikan sebagai peletakan fasilitas penunjang seperti 

lapangan olahraga, laundry, gudang, dan IPAL. Dipilihnya area tersebut karena fasilitas penunjang 

tidak terlalu membutuhkan ketenangan. 

Titik-titik hijau menggambarkan vegetasi pada tapak. Penanaman vegetasi dapat dilakukan secara 

menyeluruh di tapak untuk menciptakan suasana sejuk, teduh, dan asri yang dapat berpengaruh pada 

penyembuhan pasien. Pemberian vegetasi pada tepi-tepi site dapat diperbanyak karena berfungsi 

sebagai penyaring cahaya, suara, dan udara, juga sebagai pembatas view to site agar menciptakan 

privasi bagi pasien. 

Warna kuning merupakan area peletakan pagar utama yang dapat digunakan oleh pengunjung, 

pengelola, dan pegawai. Sedangkan warna biru merupakan pagar yang hanya dikhususkan bagi 

pengelola dan pegawai. 

3.4  Analisa dan Konsep Massa 

Bentuk dasar massa bangunan Rumah Sakit Jiwa Wonogiri dibentuk dengan mengikuti bentuk tapak. 

Dari bentuk tapak, kemudian disisakan ruang di sekeliling tapak untuk mengikuti peraturan 

sempadan. Bagian barat dan timur tapak disisakan lebih luas untuk peletakan fasilitas seperti parkiran, 

lapangan olah raga, serta IPAL. Selain itu, pada area dalam tapak juga disisakan area kosong yang 

nantinya berfungsi sebagai taman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Gubahan Massa 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Dari bentuk yang didapat, kemudian dilakukan pemotongan pada beberapa bagian untuk memecah 

massa menjadi beberapa bangunan guna merespon kondisi angin pada tapak. Pemecahan massa 
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berfungsi agar dapat memberi celah bagi udara agar bergerak secara menyeluruh di dalam tapak, 

sehingga udara di dalam tapak menjadi lebih sejuk. Dari hasil pemecahahan tadi, kemudian di ambil 

salah satu massa yang dibuat lebih tinggi level bangunannya agar seluruh ruangan dapat terbangun 

dengan mengikuti kaidah KDB yang berlaku. 

 

Gambar 6. Zonasi Ruang 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Gambar 7. Hasil akhir gubahan massa bangunan  

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

3.5  Penerapan Konsep Arsitektur Perilaku 

Arsitektur Perilaku di sini merupakan desain arsitektur yang dibentuk berdasarkan perilaku 

penggunanya dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya. Pengguna yang diprioritaskan pada 

Rumah Sakit Jiwa Wonogiri ini yaitu para pasien. Berdasarkan KMK (Keputusan Menteri Kesehatan) 

Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan 

kedokteran Jiwa, pasien gangguan jiwa kurang lebih memiliki perilaku yang random, unik/aneh, 

kebosanan, kesulitan mengontrol emosi, ada yang kesulitan dalam mengorientasikan ruang dan 

waktu, ada pula yang berpotensi menyakiti diri sendiri. Untuk itu, Rumah Sakit Jiwa Wonogiri ini 

akan didesain agar dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan para pasien agar akirnya dapat 

mengurangi perilaku-perilaku menyimpangnya. Desain yang dapat diterapkan antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Peletakan taman pada area central bangunan sebagai penghadir suasana menyatu dengan 

alam, sehingga dapat mengurangi tekanan yang didapat pasien karena berada dalam ruangan 

selama kurang lebih 24 jam/hari. 

 

Gambar 8. Taman di tengah area rumah sakit 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

2. Pemberian bukaan berupa jendela pada ruangan perawatan pasien yang menghadap ke arah 

taman, sehingga pasien dapat mengenali waktu.  

 

Gambar 9. Jendela pada bangsal rehabilitasi yang menghadap ke arah taman 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Jendela terdiri dari dua macam yaitu jendela mati yang berfungsi sebagai penyedia view bagi pasien 

dan jendela yang dapat dibuka yang berfungsi sebagai ventilasi. 

 

Gambar 10. Jendela ventilasi pada bangsal rehabilitasi diletakkan pada area yang tidak 

terjangkau dari luar bangsal 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

3. Ventilasi diletakkan pada area yang sulit dijangkau oleh pasien sehingga mengurangi adanya 

percobaan melarikan diri. 

4. Jendela mati akan didesain dengan material kaca anti peluru karena sifatnya yang kuat dan 

sangat sulit dipecahkan, sehingga dapat menjamin keamanan pasien. Desain jendela kaca ini 
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merupakan alternatif dari desain jendela yang biasa digunakan pada rumah sakit jiwa yaitu 

jendela dengan jeruji. Penggunaan jeruji dapat memberikan kesan terkekang pada pasien serta 

berpotensi sebagai sarana percobaan bunuh diri. 

 

Gambar 11. Penempatan jendela mati dengan kaca anti peluru dan jendela kecil yang dapat 

dibuka sebagai ventilasi pada ruang rawat inap 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

5. Jumlah bukaan pada tiap ruang rawat haruslah cukup banyak untuk dapat menyediakan view 

bagi pasien, namun tidak boleh sampai membuat privasi pasien terganggu. Penggunaan 

gorden dapat diterapkan untuk menutup jendela sesuai waktu yang diinginkan. 

6. Desain interior menggunakan warna yang cerah dan lembut sehingga menciptakan suasana 

hangat. 

7. Menghindari penggunaan perabot bersudut tajam agar tidak melukai pasien. 

8. Lantai dibuat dengan material yang tidak licin sehingga menjamin keamanan pasien. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil analisis dan konsep didapatkan hasil berupa usulan konsep perancangan bangunan Rumah 

Sakit Jiwa di Kabupaten Wonogiri dengan penerapan arsitektur perilaku yang dapat menciptakan 

lingkungan yang menunjang kenyamanan, keamanan, dan kesembuhan pasien nantinya. Konsep 

perancangan dan perencanaan bangunan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Wonogiri ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan upaya kesehatan jiwa di Wonogiri dan sekitarnya di masa 

mendatang. 
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