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Sejarah Psikiatri

      Perkembangan psikiatri di Indonesia bermula pada tahun 1776 dimana sebagian dari rumah sakit Cina di Jakarta di 

pakai untuk merawat penderita gangguan jiwa. Pada tahun 1843 rumah sakit tentara di Jakarta mulai menyediakan 

tempat untuk penderita gangguan jiwa. Tahun 1849 rumah sakit tentara di Semarang ikut serta menyediakan tempat 

untuk merawat penderita gangguan jiwa seperti di Jakarta. Hingga pada tahun 1882 didirikan Krankzinnigangesticht di 

Bogor, Sumber Porong Malang (1902), Kramat Magelang (1923), Sabang (1927). Disusul dengan dibangunnya 

Doorgangshizen di Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan koloni penderita gangguan jiwa di 

Pakem Yogyakarta serta di Wedi Klaten. 



“Melayani dengan Profesional, Amanah dan Sepenuh Hati”

Sejarah Psikiatri

Psikiatri merupakan bagian dari medis yang di dasarkan pada membuat diagnosis yang handal dan menerapkan 

pengobatan yang reliable dan memiliki tingkat keberhasilan yang sebanding dengan yang digunakan dalam spesialis 

lainnya (Horison, Geddes & Sharpe, 2005). Pada masa modern seperti halnya bagian medis lainnya, psikiatri juga 

berbasis di rumah sakit. Berbeda dengan zaman dimana perkembangan psikiatri baru dimulai, yaitu pada masa 

Demonologi. Pada Demonologi dipercayai bahwa gangguan jiwa merupakan gangguan kekuatan gaib, makhluk halus 

atau setan. Sehingga pengobatan yang dilakukan pada masa ini adalah dengan pengusiran roh jahat oleh pengusir 

setan (exorcists).

Sedangkan di zaman metafisik gangguan jiwa merupakan suatu imoralitas. Dimana gangguan jiwa timbul akibat 

dosa karena terlalu menuruti hawa nafsu. Pengobatan yang di lakukan yaitu mengambil garis moralistik. Oleh karena itu 

pada masa ini gangguan jiwa menjadi urusan ahli filsafat, bukan urusan dokter. Pada abad XIXII secara empiris 

diperkenalkan tentang hysteria dan peran emosi serta mulai dikenal adanya Hipokondria sebagai English Disease. Pada 

zaman ilmiah ini gerakan humaniter mulai di kembangkan, sehingga perawatan penderita gangguan jiwa dilakukan 

dengan lebih manusiawi.



Sejarah Psikiatri
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      Di Yogyakarta sendiri perkembangan psikiatri dimulai pada tahun 1950 dimana pada tahun tersebut hanya ada satu 

instansi rumah sakit Lali Jiwo di Pakem yang pada waktu itu di pimpin oleh seorang perawat. Pada tahun yang sama 

berdirilah FK UGM yang terdapat bagian neurology-psikiatri. Pada tahun 1981 psikiatri masuk UGM dan pindah Ke 

rumah sakit dr. Sardjito. 

      Dekatnya akses pada layanan kesehatan mental berpengaruh besar pada tingkat kesadaran masyarakat sekitar. 

Masyarakat sudah mulai sadar akan kesehatan jiwa, dan tidak lagi mengira bahwa kelinglungan kerabat mereka di 

sebabkan karena kesambet atau kesurupan. Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito hadir dan dibangun untuk 

menjawab tantangan seperti dalam sejarah tersebut diatas.
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Latar belakang Paviliun Psikiatri dibangun :

1.Meningkatnya stresor dalam kehidupan sehari - hari sehingga yang dulu banyak penyakit sifatnya                           

fisik sekarang bergeser ke psikis atau jiwa.
2. Semakin meningkatnya kasus gangguan jiwa di masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta. Menurut data WHO 

bahwa gangguan depresi menempati ranking ke-2 di dunia setelah gangguan cardiovaskuler.
3. Data di Indonesia ada peningkatan kasus orang dengan gangguan jiwa tahun 2013 masih 1 permil di tahun 2019 

menjadi 7 permil sehingga diperkirakan sekitar 2 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa.
4. Stigma masyarakat yang kurang baik terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia sehingga banyak 

Rumah Sakit yang tidak mau mendirikan rawat inap pasien gangguan jiwa padahal kasus di masyarakat sangat 

banyak.
5. Di Yogyakarta belum ada rumah sakit yang membangun ruang perawatan ODGJ dengan pelayanan yang eksklusif 

dan mejamin privasi bagi pasien dan keluarganya.

Latar Belakang
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Psikiater Yang Dimiliki Oleh TNI AU
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Antariksa

dr.Wahyudi, Sp.KJ
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Antariksa
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PNS Penata Tingkat I- IIID 
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dokter PNS
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dokter PNS
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Fasilitas Paviliun Psikiatri

Pembangunan paviliun itu merupakan bentuk inovasi yang dilakukan rumah sakit. "Rumah Sakit Hardjolukito ini 

sudah berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) jadi pembangunan paviliun ini merupakan inovasi menangkap peluang 

itu meski belum tercover BPJS.Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas paviliun psikiatri itu dilakukan Kepala Staf 

TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Senin 18 Maret 2019. Paviliun psikiatri ini menjadi yang pertama 

di Yogyakarta. Paviliun untuk pasien penyakit jiwa ini dibangun satu lantai dengan menempati lahan sekitar 500 meter 

persegi di dalam areal kompleks RSPAU. Pavilliun itu memiliki konsep pelayanan yang berbeda dengan tempat sejenis 

lainnya untuk merawat pasien gangguan jiwa yang selama ini sudah ada.
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Fasilitas Paviliun Psikiatri

RSPAU dr. S. Hardjolukito sebagai salah satu Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara menjadi Rumah Sakit 

rujukan yang memiliki kemampuan dalam menangani ODGJ mempunyai peran yang besar dalam memberikan 

pelayanan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayahnya serta memberikan 

penanganan terhadap kasus-kasus pada ODGJ yang tidak dapat ditangani di FKTP atau Rumah Sakit Tipe D dan C, 

bahkan Tipe B karena Rumah Sakit tersebut tidak memiliki fasilitas rawat inap pasien jiwa. Oleh sebab itu RSPAU dr. S. 

Hardjolukito membangun Paviliun Psikatri.
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Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki Lobby / Ruang tunggu yang nyaman dan eksklusif

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Lobby
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Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki Ruang Pertemuan untuk kegiatan Ilmiah, Pendidikan dan Rapat yang 

nyaman.

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Ruang Pertemuan
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Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki ruang makan, ruang santai,dan taman di dalam paviliun yang sangat 

nyaman, tenang dan terjamin keamananya.

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Ruang Makan, Ruang Santai dan Taman



“Melayani dengan Profesional, Amanah dan Sepenuh Hati”

Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki 2 ruang Isolasi yang sangat aman dan nyaman bagi pasien yang 

masih sangat labil (mengamuk).

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Ruang Isolasi
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Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki 14 Bed Unit Perawatan Intensif yang cukup nyaman, aman, dan 

terawasi dengan ketat lewat CCTV.

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Ruang Perawatan Intensif
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Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito memiliki 6 kamar  Perawatan Ekslusif untuk pasien yang sudah tenang 

(maintenance).

Fasilitas Paviliun Psikiatri

Ruang Perawatan VIP
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Ÿ Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito dengan  pelayanan ekslusif, privasi terjamin, biaya terjangkau dan lebih 

diutamakan pasien umum (Non BPJS).

Ÿ Bagi para Psikiater, Dokter Umum, FKTP,  Rumah Sakit Tipe C dan D, yang merujuk Pasien Umum (Non BPJS)  untuk 

Opname di Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito akan mendapatkan benefit sebesar Rp.150.000 /pasien, yang 

akan di akumulasikan dalam 1 bulan pengiriman pasien.

RSPAU	dr.S.Hardjolukito		:
Alamat,	JL.	Raya	Janti	/	JL.Majapahit	Blok	O	Komplek	Lanud	Adi	Sutjipto	Yogyakarta
	Telp,			0274	444715
	Fax	,			0274	444706
	IGD	24	JAM	-	Telp.	0274	444562

Keuntungan Kerjasama

“Semoga Kehadiran Paviliun Psikiatri RSPAU dr.S.Hardjolukito Ini Sebagai Solusi Terbaik Untuk Anda “

www.rspauhardjolukito.com@hardjo_instarspauhardjolukitorspauhardjolukito

Paviliun	Psikiatri	RSPAU	dr.S.Hardjolukito
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