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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan 

berbahaya) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

dasarnya, penggunaan narkoba dalam bidang kedokteran dapat sangat 

bermanfaat bagi pengobatan pasien dalam kasus tertentu. Namun di luar itu, 

tidak sedikit juga orang yang menyalahgunakannya sebagai zat adiktif untuk 

mendatangkan efek tertentu yang diinginkan. Hal ini membawa dampak 

buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya mulai dari level terkecil yaitu 

keluarga, sampai masyarakat bahkan negara. 

Narkoba yang semakin mudah didapatkan, baik secara legal maupun 

ilegal berdampak pada bertambahnya jumlah penyalahgunanya. Dikutip 

dari kompas.com, (11 Januari 2016), Kepala Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Komjen Pol Budi Waseso, menyatakan bahwa jumlah penyalahguna 

narkoba di Indonesia meningkat secara signfikan dimana pada tahun 2014 

tercatat ada ±4,2 juta penyalahguna narkoba, sedangkan pada 2015 jumlah 

penyalahguna narkoba yang tercatat sudah mencapai ±5,9 juta. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba 

merupakan permasalahan yang penting dan perlu mendapatkan penanganan 

yang serius dari pihak yang berwenang. 

Tabel 1. 1 Angka Penyalahguna Narkoba Berdasar Umur 

NO 

KELOMPOK 

UMUR 

TERSANGKA 

TAHUN 

JML 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 < 16 Tahun 132 122 130 69 113 566 

2 16 – 19 Tahun 2.103 2.377 2.244 2.117 2.285 11.126 

3 20 – 24 Tahun 5.460 6.246 6.489 6.978 8.717 33.890 

4 25 – 19 Tahun 10.307 16.167 14.065 15.080 17.381 73.000 

5 > 30 Tahun 17.451 18.855 19.943 25.934 30.531 112.714 
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JUMLAH 35.453 43.767 42.871 50.178 59.028 231.296 
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Untuk menanggulangi tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba, 

pihak BNN dan pemerintah telah mengeluarkan keputusan agar pecandu 

narkoba perlu direhabilitasi dan bukanlah dipenjara, sesuai dengan arahan 

dari United Office on Drugs and Crime, suatu organisasi penanggulangan 

narkoba internasional. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 

4 menyatakan bahwa untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis 

dan sosial bagi penyalahguna narkoba, idealnya pecandu narkoba memang 

harus diobati tanpa proses hukum. Dalam UU Nomor 27 Tahun 1997 dan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, ditetapkan bahwa 

pemerintah berniat serius untuk menangani bahaya penyalahgunaan 

narkoba dan berkomitmen untuk membedakan perlakuan antara korban 

penyalahgunaan narkoba dengan pengedar, bandar, atau produsen narkoba 

secara ilegal. 

Data dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan Kemensos 

(Kementerian Sosial) menyatakan bahwa hingga tahun 2014 baru sekitar 

35.000 orang pecandu yang direhabilitasi. Angka tersebut masih berkisar 

pada 0.074% dari jumlah keseluruhan pecandu, sedangkan selebihnya 

belum mampu terwadahi akibat kapasitas pusat rehabilitasi yang ada masih 

terbatas. Pusat rehabilitasi dapat berfungsi sebagai tempat untuk pengobatan 

dan proses penyembuhan pecandu, baik secara medis maupun sosial, agar 

pecandu narkoba dapat lepas dari jeratan narkoba dan kembali menjalankan 

kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat secara normal. Nyatanya, 

dari sisi penyedia pusat rehabilitasi itu sendiri masih banyak anggapan 

bahwa proses pemulihan hanya dilakukan dengan proses medis. 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih 

kurangnya kepekaan dan kepedulian terhadap penyalahguna narkoba. 

Fasilitas rehabilitasi masih kurang memadai dan sangat minim jumlahnya. 

Tak hanya pada kaum pria, kaum wanita pun tak luput dari kasus-kasus 

penyalahgunaan narkoba. Dikutip dari pernyataan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah korban 

penyalahguna narkoba wanita sudah mencapai 25% dari total penyalahguna 

narkoba di Indonesia. Sayangnya, masih sedikit panti rehabilitasi yang 
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sanggup menampung dan menangani proses rehabilitasi bagi wanita korban 

penyalahgunaan narkoba, dimana pada panti rehabilitasi umumnya 

perbandingan antara pasien wanita dan pasien laki laki hanya sebanyak 

1:50.  

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita dapat 

menimbulkan efek yang lebih serius, baik dari sisi kesehatan, maupun 

kestabilan mental. Kondisi wanita yang cenderung rentan stress dan depresi, 

serta memerlukan privasi, pengawasan, dan pengawasan khusus pada saat 

periodenya di setiap bulan. Menjadikan proses rehabilitasi bagi korban 

penyalahgunaan narkoba wanita perlu lebih diperhatikan, dan dibuat khusus 

jika memungkinkan. 

Masalah lainnya yang juga sangat penting adalah belum 

diterapkannya pengonsepan ruang secara tepat pada pusat rehabilitasi yang 

telah ada. Saat ini masih sedikit pusat rehabilitasi yang mempertimbangkan 

pentingnya pengonsepan yang dapat berdampak pada kenyamanan psikis 

sebagai pendukung proses penyembuhan pasien. Dari segi arsitektur, suatu 

desain bangunan dan ruang harus mempertimbangkan bukan hanya aspek 

estetika namun juga aspek fungsional berdasarkan aktivitas dan kebutuhan 

ruang. 

Dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba, terdapat aspek 

arsitektural yang harus ditangani, baik aspek fisik maupun non-fisik. Aspek 

fisik berupa kenyamanan pasien dalam ruang yang digunakan serta utilitas 

dan struktur bangunan. Aspek non-fisik diantaranya berupa aktivitas atau 

kegiatan rehabilitasi yang disesuaikan dengan metode rehabilitasi yang 

digunakan pada pusat rehabilitasi tersebut, sehingga membentuk kebutuhan 

ruang sesuai aktivitas yang dilakukan oleh pasien. 

Terapi dalam rehabilitasi narkoba terbagi menjadi dua tahapan yaitu 

terapi medis dan terapi sosial/psikologis. Terapi medis merupakan tahapan 

terapi yang digunakan untuk menghilangkan racun yang berada di dalam 

tubuh agar pecandu dapat terputus dari ketergantungan pada narkoba. 

Sedangkan terapi sosial/psikologis bertujuan untuk mengembalikan kondisi 
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sosial dari pecandu narkoba agar dapat bersosialisasi kembali dengan 

lingkungan sekitarnya. Metode yang diterapkan pada terapi sosial 

bermacam-macam, berdasarkan pendekatan dan kegiatan yang dilakukan 

pada saat rehabilitasi berlangsung. 

Metode Therapeutic Community (TC) merupakan metode terapi 

sosial yang banyak digunakan oleh rumah-rumah rehabilitasi, karena 

metode tersebut dianggap lebih berhasil dalam proses penyembuhan pasien 

penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan metode lainnya, salah 

satunya pada Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido. Salah satu penyebab 

keberhasilan metode Therapeutic Community adalah karena metode ini 

tidak hanya melihat pasien mengalami gangguan pada fisiknya saja, tetapi 

pasien mengalami gangguan secara yang meliputi gangguan spiritual, 

intelektual, emosi, dan juga perilakunya. Therapeutic Community menurut 

psikolog Winanti, merupakan sebuah metode penyembuhan dengan cara 

pengelompokan pasien menjadi sebuah keluarga dengan pasien lain, 

berdasarkan masalah dan tujuan yang sama, sehingga dapat terjadi 

perubahan perilaku/sikap ke arah yang lebih positif. 

Selain metode tersebut, terdapat metode rehabilitasi lainnya yaitu 

metode Religious Coping (RC) yang merehabilitasi pasien melalui 

pendekatan keagamaan, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing pasien. Metode ini mempengaruhi religiusitas pasien, sehingga 

menjadikan pasien mampu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri 

dengan kondisi yang sulit agar terbebas dari jeratan narkoba sehingga pasien 

dapat terlindungi dari efek negatif resiko kambuh. 

Untuk dapat mendukung berlangsungnya proses rehabilitasi, pada 

perancangan pusat rehabilitasi penyalahguna narkoba wanita, arsitek 

berperan penting dalam menciptakan suasana lingkungan yang dapat 

menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pasien. Selain itu, 

pengonsepan ruang sesuai kegiatan  yang dilakukan berdasar pada metode 

rehabilitasi juga penting. Sehingga proses penyembuhan pasien menjadi 

lebih efektif. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Korban 

Penyalahguna Narkoba Wanita adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana merancang pusat rehabilitasi narkoba wanita yang dapat  

mendukung proses rehablitasi, baik dari segi medis maupun non-medis 

(psikologis). 

 Bagaimana merancang ruang luar (eksterior) dan ruang dalam (interior) 

yang mampu mewadahi kondisi pasien. 

 Bagaimana merancang kondisi ruang yang nyaman bagi pasien dan 

tenaga ahli lainnya. 

 Bagaimana menciptakan kondisi lingkungan pusat rehabilitasi 

penyalahguna narkoba wanita yang dapat membantu proses rehabilitasi. 

 Bagaimana menciptakan kondisi lingkungan terapeutik yang dapat 

berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dari perancangan Pusat Rehabilitasi Korban 

Penyalahguna Narkoba Wanita adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

 Merancang pusat rehabilitasi narkoba wanita yang dapat 

mendukung proses rehabilitasi, baik dari segi medis maupun non-

medis (psikologis). 

 Merancang ruang luar (eksterior) dan ruang dalam (interior) yang 

mampu mewadahi kondisi dan emosi pasien. 

 Merancang kondisi ruang yang nyaman bagi pasien dan tenaga 

ahlinya. 

 Menciptakan kondisi lingkungan pusat rehabilitasi penyalahguna 

narkoba wanita yang dapat membantu proses rehabilitasi. 

 Menciptakan kondisi lingkungan terapeutik yang dapat 

berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi. 
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1.3.2 Sasaran 

Merencanakan dan merancang lingkungan dan fasilitas pusat 

rehabilitasi penyalahguna narkoba yang meliputi: 

 Penempatan lokasi tapak 

 Tatanan massa bangunan 

 Sistem sirkulasi 

 Pembentukan suasana ruang dalam (interior) dan ruang luar 

(eksterior) 

 Pembentukan suasana tapak lingkungan 

1.4 Penetapan Lokasi 

Lokasi perancangan pusat rehabilitasi narkoba berada di Jalan Bukit 

Lawang, Pekan Bohorok, Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 

seluas ±5.9 Ha. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dan 

nyaman berdasarkan kriteria pemilihan lahan. Selain berada di lingkungan 

yang masih asri, lokasi lahan juga tidak berada di pusat kota sehingga tidak 

mengganggu masyarakat sekitar jika adanya citra negatif yang ditimbulkan, 

serta tingkat kebisingannya rendah dan tidak mengganggu pasien 

rehabilitasi 

1.5 Metode Perancangan 

Digunakan dua pendekatan pada perancangan Pusat Rehabilitasi 

Penyalahguna Narkoba Wanita ini, yaitu pendekatan sistem untuk 

mengetahui alur kegiatan rehabilitasi dan mewadahi tahap demi tahap 

rehabilitasi yang berlangsung. Serta digunakan pendekatan perilaku untuk 

merespon dan memfasilitasi kondisi kejiwaan pasien. Untuk dapat 

memenuhi hal tersebut, maka dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Melakukan identifikasi dan analisa guna mengkaji dan 

memahami terkait Pusat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Wanita, 

serta persyaratan-persyaratan yang menjadi salah satu dasar 

perancangan. 
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2. Studi banding 

Mengetahui aktivitas pada bangunan, ruangan-ruangan yang ada 

pada bangunan, dan data-data lainnya secara pengamatan, baik langsung 

maupun melalui internet dan sumber-sumber lainnya. Studi banding 

dilakukan pada Panti Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar, PSPP Galih 

Pakuan, FAN Campus, Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN Lido, 

dan Amy’s Place. 

3. Studi komparasi 

Mempelajari permasalahan yang terjadi dan membandingkan 

dengan perencanaan sejenis yang telah dibangun sebelumnya dan 

berhasil memecahkan permsalahan yang serupa. 

4. Pengamatan lapangan 

Mencari data mengenai kondisi lokasi perancangan serta 

mempelajari karakteristik masyarakat yang dapat berpengatuh pada 

perancangan. 

1.6 Ruang Lingkup Rancangan 

Ruang lingkup perancangan Pusat Rehabilitasi Korban 

Penyalahguna Narkona Wanita adalah sebagai berikut: 

Perancangan pusat rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 420. Pusat rehabilitasi ini 

menggunakan tiga tahapan rehabilitasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial 

(therapeutic community), dan rehabilitasi moral (religious coping). Pasien 

yang diterima diantaranya pasien wanita dengan rentang umur 15-40 tahun 

dengan cakupan pelayanan daerah Sumatera Utara. Pusat rehabilitasi ini 

dirancang akan memenuhi standar pelayanan minimal kelas A yang 

memiliki lebih dari 100 tempat tidur, berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 340 Tentang Kriteria Klasifikasi RS Ketergantungan Obat. 

Perancangan difokuskan pada gedung rehabilitasi medis. 

1.7 Kerangka Berfikir 
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Latar Belakang 

 Angka korban penyalahguna narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

 Kurangnya pusat rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba, dan belum tersedianya pusat 

rehabilitasi narkoba khusus bagi korban penyalahguna narkoba wanita 

 Kondisi pusat rehabilitasi narkoba yang kurang mempertimbangkan perilaku pasien dan faktor-faktor 

pendukung bagi proses penyembuhan pasien 

Maksud & Tujuan 

 Merancang pusat rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba wanita yang dapat mendukung proses 

rehabilitasi, baik dari segi medis maupun non-medis (psikologis) 

 Menciptakan kondisi pusat rehabilitasi korban penyalahguna narkoba wanita yang dapat membantu 

proses rehabilitasi 

 Merancang kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang terapeutik sehingga dapat menunjang proses 

keberhasilan rehabilitasi dan membuat pasien merasa aman dan nyaman selama proses rehabilitasi 

 

Permasalahan 

 Kurangnya fasilitas pelayanan rehabilitasi yang melayani dari segi medis dan psikologis 

 Kondisi fisik dan lingkungan pusat rehabilitasi yang dapat menimbulkan persepsi negatif bagi pasien 

 Sistem keamanan yang dapat mempengaruhi kejiwaan pasien 

 Keterkaitan dengan lingkungan dapat sangat berpengaruh positif bagi proses penyembuhan pasien 

 

Pengumpulan Data 

 Studi literatur 

 Studi banding 

Pengumpulan Data 

 Babesrehab BNN Lido, Bogor 

 Panti Rehbailitasi Narkoba Sekar 

Mawar 

 Panti Rehabilitasi Narkoba Rumah 

Cemara 

 Amy’s Place 

Pengumpulan Data 

 Tinjauan Umum Narkoba 

 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkoba 

 Tinjauan Umum Pusat Rehabilitasi Narkoba 

 Tinjauan Umum Metode Rehabilitasi 

 Tinjauan Umum Perilaku 

Analisa 

 Analisa tapak, yaitu: kondisi fisik lahan, zoning, penataan massa, batas, aksesibilitas & sirkulasi , 

vegetasi, view, kebisingan, angin, matahari 

 Analisa pemrograman, yaitu: fungsi, kapasitas, aktivitas, luasan ruang, persyaratan ruang, hubungan 

antar ruang 

Konsep 

 Konsep dasar 

 Konsep perencanaan tapak, yaitu: peminyakatan, gubahan massa bangunan, pencapaian, hubungan 

ruang, sirkulasi, parkir, utilitas 

 Konsep perencanaan bangunan, yaitu: bentuk, fungsi, struktur & konstruksi, material, interior, utilitas, 

ME 

Desain 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang proyek, perumusan masalah, tujuan dan 

sasaran proyek, metode perancangan, dan ruang lingkup rancangan yang 

berisikan batasan kebijakan dan persyaratan rancangan. 

BAB II TINJAUAN PERENCANAAN PUSAT REHABILITASI 

PENYALAHGUNA NARKOBA WANITA 

Meliputi studi mengenai narkoba, studi banding dari berbagai pusat 

rehabilitasi, serta kajian khusus yang berisikan lingkup pelayanan pusat 

rehabilitasi, elaborasi tema, struktur organisasi, aktivitas dan kebutuhan 

ruang, pengelompokan ruang, serta perhitungan luas ruang. 

BAB III TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN PUSAT 

REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA WANITA 

Meliputi analisis terhadap lokasi terpilih yang meliputi latar 

belakang penempatan lokasi, analisis penilaian penetapan lokasi, kondisi 

lokasi, serta peraturan yang berlaku. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


