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BAB 1 

P E N D A H U L U A N

I.1. Judul 
 Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA dengan pendekatan 

Therapeutic Community di D.I.Yogyakarta. 

I.2. Pengertian Judul 

Pusat  :

Pokok pangkal atau menjadi 

tumpuanan(berbagai urusan, hal,..) 

Tempat yang menjadi pokok kegiatan untuk 

melakukan dengan segala fasilitasnya.1

Rehabilitasi :

Usaha menyembuhkan pasien ke 

masyarakat untuk menjadikannya sebagai 

warga yang swasembada dan berguna.2

Usaha pemulihan dan mengembalikan 

kondisi para mantan 

penyalahguna/ketergantungan NAPZA 

kembali sehat dalam arti sehat fisik, 

psikologi, sosial dan 

spiritual/agama(keimanan)3

1 ----.1988.Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD RI. 
2 ----.---.Pedoman rehabilitasi Pasien Mental RSJ di Indonesia, Jakarta :DEPKES RI 
3 Ibid no.2 
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Ketergantungan :

Suatu keadaan, psikis dan kadang-kadang 

juga fisik, yang diakibatkan oleh interaksi 

antara suatu makhluk hidup dengan suatu 

obat, yang ditandai oleh kelakuan-

kelakuan yang terdorong oleh suatu hasrat 

yang kuat untuk terus-menerus atau 

secara periodik menggunakan sesuatu 

obat dengan tujuan untuk menyelami efek-

efeknya dan kadang-kadang untuk 

menghindarkan gejala-gejala tidak 

enak(discomfort) yang disebabkan obat 

tersebut tidak digunakan.4

NAPZA :
Narkotika, Akohol,Psikotropika dan Zat 

adiktif lainnya.5

TherapeuticCommunity :

Salah satu metode rehabilitasi dimana 

komunitas tersebut sebagai rehabilsator. 

Sebuah keluarga terdiri atas orang-orang 

yang mempunyai masalah yang sama dan 

memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

menolong diri sendiri dan sesama yang 

dipimpin oleh seseorang dari mereka, 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari 

yang negatif kearah tingkah laku positif.6

D.I. Yogyakarta :

Salah satu propinsi dari 29 propinsi 

diwilayah Indonesia, terletak dipulau Jawa 

bagian Tengah dan terdiri dari empat 

kabupaten dan satu kotamadya. 

 

4 Hari Sasangka. 2003.Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung:Mandar maju 
5 http:/www.e-psikologi.co.id 
6 2003. Metode therapeutic community.dalam rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA, Jakarta: Departemen 
sosial,yayasan titihan respati. 
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Jadi yang dimaksud pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA dengan 

metode theurapetic community adalah suatu badan yang mewadahi suatu bentuk 

rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, yang menyebabkan 

penderita menjadi tergantung secara fisik dan mental terhadap NAPZA dengan 

menggunakan metode theurapeutic community sebagai basic terapi kearah 

perubahan tingkah laku negatif menjadi bertingkah laku positif sehingga menjadi 

warga sosial yang swasembada dan berguna dalam masyarakat DI Yogyakarta. 

 
I.3. Latar Belakang 

Pada pembahasan ini akan diuraikan mengapa penulis mengangkat tema 

NAPZA, hingga muncul suatu keterkaitan untuk merancang pusat rehabilitasi 

NAPZA dan metode apa yang akan dipilih untuk diterapkan pada pusat 

rehabilitasi yang direncanakan.   

1.3.1.Umum 
 Dalam percakapan sehari-hari di masyarakat, sering digunakan istilah 

narkotika, narkoba, NAZA maupun NAPZA. Secara umum, kesemua istilah itu 

mengacu pada pengertian kurang lebih sama yaitu penggunaan zat-zat tertentu 

yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan (adiksi). 

Namun dari maraknya berbagai zat yang disalahgunakan di Indonesia akhir-

akhir ini, penggunaan istilah narkotika saja kurang tepat karena tidak mencakup 

alkohol, nikotin dan kurang menegaskan sejumlah zat yang banyak dipakai di 

Indonesia yaitu zat psikotropika. Jika dilihat dari sejarah perkembangan 

penyalahgunaan obat, jenis obat/zat yang disalahgunakan pada tahun 1991 

adalah jenis soft drug (ganja, rohypnol) dan sekarang sudah menjadi hard drug 

{heroin, putauw, ekstasi dan heroin}7. Karena itu, istilah yang dianggap tepat 

untuk mewakili macam dan jenis zat yang berkembang hingga saat ini adalah 

NAPZA: narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya8. Bahan-bahan 

ini apabila dikonsumsi dapat menimbulkan gejala perubahan perasaan seperti; 

jantung berdebar, euforia, halusinasi/khayalan, mampu membius atau 

mengurangi kerja susunan syaraf pusat, yang berdampak perilaku hiperaktif, 

rasa gembira (elation), harga diri meningkat, bicara ngelantur, dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

 
7 Kompas, Rabu 17 April 2002. Korban Narkoba Telah Merambat ke Murid SD 
8 http://www.e-psikologi.co.id 
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Fenomena NAPZA merupakan fenomena gunung es karena, pertama 

kenyataan  yang tampak di permukaan lebih kecil dibanding dengan kenyataan 

yang tidak tampak atau dengan kata lain bila ditemukan satu penyalahguna 

artinya ada 10 orang penyalahguna lain yang tidak terdeteksi, kedua angka 

penyalahgunaan NAPZA dari tahun ke tahun semakin bertambah. Angka resmi 

menyebutkan jumlah penyalahguna sebesar 0.065% dari jumlah penduduk 200 

juta atau sama dengan 130.000 orang (BAKOLAK INPRES6/71.1995). 

Kenyataan tersebut diperkuat dengan penetilian yang telah dilakukan 

(Hawari,D.et al, 1998) dimana menyebutkan bahwa angka sebenarnya adalah 

10 kali lipat angka resmi9.

a. Permasalahan NAPZA dan Ketergantungan 

Penyalahgunaan narkotika, obat psikotrapika dan zat adiktif lainnya 

(NAPZA) merupakan masalah yang berkaitan bukan saja dengan 

korban(pemakai/junkie) melainkan juga keluarga pemakai, lingkungan sosial 

sekitar mereka bahkan berkaitan dengan keamanan bangsa dan negara. 

Dampak negatif penyalahgunaan NAPZA bagi korban itu sendiri berupa, 

ketergantungan fisik dan psikis terhadap zat tersebut(NAPZA), serta 

gangguan kesehatan fisik. Permasalahan gangguan kesehatan fisik dapat 

dilihat pada penetilian yang telah dilakukan dr.Dadang Hawari, yang mana 

menyebutkan bahwa angka kematian sebesar 17,16%; kelainan paru-paru 

53,57%; kelainan fungsi Lever 55,10%; Hepatitis C 56,63%; HIV/AIDS 

33,33%.10 Di beberapa negara, pengguna NAPZA melalui jarum suntik atau 

lebih dikenal dengan IDU (Injecting Drug Use) atau obat yang disuntikkan 

menjadi sebuah trend baru yang menjadi pemicu kasus-kasus HIV/AIDS.  

Dari sudut psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) penyalahgunaan NAPZA dapat 

menyebabkan gangguan mental organik akibat NAPZA atau disebut juga 

sindrom otak organik, yang disebabkan oleh efek langsung dari NAPZA 

tersebut terhadap susunan saraf pusat otak dan berakibat perubahan perilaku 

dalam fungsi sosial, pekerjaan, sekolah, ketidakmampuan untuk 

mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian NAPZA(ketergantungan 

fisik dan psikis).  

 
9 Hawari Dadang.2001.Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien NAZA,Jakarta:Universitas Indonesia Press 
10 Ibid No.9 
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Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAPZA dapat di bagi 

dalam beberapa kelompok yaitu Mula-mula mereka hanya pemakaian coba-

coba (experimental use) dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, 

mencari rasa nyaman, enak atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. 

Sebagian tidak meneruskan sebagai pemakai NAPZA, namun sebagian lagi 

akan meneruskannya menjadi pemakaian sosial (social use). Mereka 

menggunakan NAPZA saat strees, kecewa, sedih dan sebagaiannya yang 

bertujuan untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Sampai tahap 

ini mereka masih bisa mengendalikan “hasrat”nya.Tahap penyalahgunaan 

(abuse), tahap yang menentukan apakah ia akan menjadi pengguna tetap 

NAPZA. Saat itu mereka tidak mempunyai pegangan, dalam keadaan lepas 

kontrol dan saat NAPZA mengambil alih kontrol muncullah ketergantungan 

(dependence use).Tahap kecanduan berkelanjutan sampai tubuh menjadi 

terbiasa menjadi ketergantungan(dependence use). Timbul keinginan 

menambah dosis, sampai menjadi ketergantungan secara psikis. Si pecandu 

harus dan akan melakukan apapun yang dilakukannya guna memperoleh 

NAPZA yang diinginkannya. 

b. Rehabilitasi NAPZA  

Rehabilitasi adalah merupakan usaha untuk menolong, merawat dan 

merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dalam lembaga tertentu, 

sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan 

masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak. Penyalahgunaan 

NAPZA merupakan suatu penyakit kronik gangguan mental adiktif yang 

menyebabkan ketergantungan dengan pola penggunaan yang bersifat 

patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan 

gangguan fungsi sosial dan okupasional. 11 

Pengobatan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA(junkie/pecandu) 

tidaklah semudah seperti pengobatan terhadap penyakit lain. Tetapi cukup 

rumit dan sangat kompleks, karena menyangkut berbagai aspek meliputi 

kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial. Dan Kejadian kambuh lagi pada 

pasien narkoba sangat mungkin dimana tingkat kekambuhan itu sampai 90 

%.12Hal ini merupakan suatu polemik disatu sisi angka penyalahgunaan 

 
11 Ibid No.9 
12 Kompas.Minggu 10 Oktober.Memilih Tempat Rehabilitasi Narkoba 
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semakin naik tiap tahunya, sedang angka penyembuhan sangat kecil 

porsentasenya dan angka relapse(kambuh) cukup besar. 
Maka bila mengacu pada kenyataan ini Pasien NAPZA itu tidak hanya fisik 

yang harus diobati, tetapi juga mentalnya. Pengobatan mental ini paling 

penting karena keinginan untuk mengkonsumsi akan selalu 

timbul(relapse/kambuh), walau telah berlalu bertahun-tahun. Pengobatan 

mental ini bisa dilakukan dengan memberikan pembekalan seperti pelatihan 

self esteem(kepercayaan diri). Pasien harus siap secara mental jika dia 

pulang ke rumah. Dia harus bisa berkata tidak kepada narkoba dan siap jika 

ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada baiknya pasien diberikan 

keterampilan seperti bahasa, musik atau kerajinan tangan agar memiliki 

sesuatu ketika keluar nantinya dan tidak mengalami relapse(kambuh). 

Masalah kekambuhan biasanya timbul setelah mantan junkie dikembalikan 

kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

mereka mengalami kebingungan manghadapi masa depannya. Demikian pula 

orang tuanya mengalami kebingungan harus berbuat apa bagi anaknya 

karena dihantui trauma masa depan berupa ketakutan sang anak akan 

kambuh lagi. Karena itu upaya rehabilitasi tidak hanya ditekankan pada 

penghentian kecanduan, tetapi juga meliputi pembentukan kepribadian yang 

kokoh. Hal ini penting agar korban dapat membentengi dirinya dari pengaruh 

negatif yang datang dari lingkungannya13. Tetapi perlu diinggat pemulihan 

pecandu tergantung dari kemauan pecandu untuk lepas dan tidak memakai 

lagi. Tanpa kemauan tidak mungkin rehabilitasi akan sukses dilakukan 

Keadaan diatas terjadi karena penyalahgunaan obat tidak lagi dapat 

dipandang sebagai obat untuk mengatasi stress hidup ataupun sekedar untuk 

rekreasi, namun penggunaan obat itu merupakan bagian dari pola hidup 

modern yang serba kompleks. Perubahan sosial sebagai konsekuensi 

modernisasi mengakibatkan pula pola keluarga berubah dimana terdapat 

banyak kelonggaran dan serba boleh (Greater permissiveness) diberikan 

kepada anak dan remaja. Demikian pula pola hidup konsumtif telah mewarnai 

kehidupan remaja diperkotaan, dimana salah satu dampaknya adalah 

kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan minuman keras. Realisasi dari 

 
13 Kedaulatan Rakyat, 16 januari 2001.---- 
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keadaan tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus penyalahgunaan NAPZA 

mulai dari pelajar sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi hal tersebut 

diperkuat dengan meningkatnya kasus di lingkungan pelajar dan 

mahasiswa.14 Penyalahgunaan NAPZA hampir pada semua lapisan, tidak 

hanya dari lingkungan keluarga berantakan, tetapi juga menimpa keluarga 

yang harmonis. Bahkan tidak sedikit yang berasal dari keluarga terpelajar dan 

terhormat. Mereka tidak hanya berasal dari golongan menengah ke atas, 

tetapi juga dari kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu penyalahgunaan 

NAPZA merupakan suatu permasalahan yang sangat urgent untuk dicari 

pemecahannya. Pemecahan tersebut melibatkan banyak pihak dalam dimensi 

ataupun disiplin ilmu yang beragam, tanpa melupakan pentingnya tahapan 

rehabilitasi yang harus dilalui oleh penyalahguna/ pemakai . 

1.3.2.Khusus 
Penyalahgunaan NAPZA merupakan suatu penyakit kronik gangguan 

mental adiktif yang menyebabkan ketergantungan dengan pola penggunaan 

yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan 

menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional. Maka bila mengacu 

pada kenyataan ini, pasien NAPZA itu tidak hanya fisik yang harus diobati tetapi 

juga mentalnya. Pengobatan mental ini paling penting karena keinginan untuk 

mengkonsumsi akan selalu timbul, walau telah berlalu bertahun-tahun. 

Pengobatan mental ini bisa dilakukan dengan memberikan pembekalan seperi 

pelatihan self esteem(kepercayaan diri). Tetapi perlu diinggat kesembuhan 

pecandu tergantung dari kemauan pecandu untuk sembuh. Tanpa kemauan 

tidak mungkin pengobatan akan sukses dilakukan. 

a. NAPZA di DI Yogyakarta 

Semakin maraknya peredaran NAPZA di yogyakarta menjadi 

permasalahan yang sangat komplek dan pelik bukan saja bagi aparat 

kepolisian tetapi juga seluruh warga Yogyakarta. Permasalahan ini 

merupakan salah satu dampak sosial yang negatif dari Yogyakarta sebagai 

kota pelajar, kota pariwisata, dimana kondisi masyarakatnya menjadi 

heterogen dan ini langsung dimanfaatkan oleh para pengedar NAPZA untuk 

dijadikan daerah operasinya. Sebagai kota pariwisata, Yogyakarta dikunjungi 

 
14 Kompas, Rabu 17 April 2002. Korban Narkoba Telah Merambat ke Murid SD 
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wisatawan baik dari nusantara maupun mancanegara dengan membawa 

adat, kebudayaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Begitu juga sebagai 

kota pelajar yang ditandai dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negri dan 

Perguruan Tinggi Swasta yang menawarkan berbagai fasilitas semakin 

menarik bagi pelajar diseluruh penjuru tanah air untuk belajar di Yogyakarta. 

Pada lampiran bab III, tabelII.17(Perkembangan Penanganan Perkara Tindak 

Pidana NAPZA, Di DI Yogyakarta) dapat dilihat penyalah gunaan NAPZA 

yang berhasil terjaring hukum. 

Pengamatan yang pernah dilakukan oleh DPD GRANAT DIJ pada LP 

Wirogunan menunjukan bahwa dari 500 orang narapidana dan tahanan yang 

ada, 40% atau sekitar 200 orang adalah kasus narkotika, sedangkan sisanya 

adalah kasus non-narkotika.15 Dari data justru 70% adalah generasi muda 

berusia 17-25 tahun yang sebagian besar berstatus pelajar dan mahasiswa. 

Hal tersebut terlampir pada lampiran bab III, tabel III.18(Pemetaan Korban 

Penyalahgunaan NAPZA Di DIY) dapat dilihat data yang mendukung bahwa 

rangking tertinggi yang menghuni LP Wirogunan dalam kasus NAPZA itu 

tercatat dari daerah Sleman dan Jogjakarta. Hal tersebut diperkuat dengan 

prosentase jumlah pelajar dan mahasiswa yang terbesar juga pada kedua 

daerah tersebut (lampiran bab III, Tabel III.16,Prosentase Pelajar dan 

Mahasiswa di DIY pada tahun 1999). Bahkan yang lebih mencenagkan 

menurut harian Bernas(23 April 2001)Yogjakarta menempati rangking kedua 

dalam jumlah kasus narkotika. Pada tabel penanganan tidak pidana NAPZA di 

D.I.Yogyakarta dapat dijumpai angka penyalahgunan yeng cukup besar 

porsentasenya yaitu pada pria. Keterangan tersebut diperkuat dengan angka 

penyalahgunaan NAPZA yang telah masuk ke rumah sakit di wilayah 

Yogyakarta menunjukan 80% korban laki-laki dan 20% korban wanita.16 

Dalam Tabel berikut, Kota Yogyakarta dapat dikatakan menjadi daerah 

peringkat ke-dua penyalahgunaan NAPZA di Indonesia.  

Tabel 1.1.Peringkat Tebesar Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia, 
Tahun 2002 

 

15 Juriadhi Lukas.2002.Pusat Rehabilitasi Pecandu NAPZA diYogyakarta,TA teknik Arsitektur UII 
16 Kanwil Depkes Propinsi DIY,200. 
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Sumber: olahan http://www.Bps.co.id & http://www.infoNAPZA.or.id 

Dalam hal Rehabilitasi, dikota Yogya sendiri sudah terdapat beberapa 

pusat rehabilitasi dengan macam pendekatan yang berbeda-beda. Metode 

atau pendekatan yang digunakan antara lain medis,religius maupun 

psikoterapi. Pada pendekatan medis dilakukan dengan jalan detoksifikasi 

yang bertempat di rumah sakit-rumah sakit di D.I.Yogya (RS.Dr.Sarjito, 

RS.Betesda, dsb) tetapi sungguh disayangkan unit detoksifikasi tersebut, 

terletak pada bagian penyakit kejiwaan. Hal ini berdampak,timbulnya 

tanggapan miring dari masyarakat dan menimbulkan aib bagi keluarga 

penderita sehingga pendekatan ini tidak begitu disukai. Sedang pusat 

rehabilitasi yang lain, berupa pusat rehabilitasi dengan metode psikoreligius 

dan psikosos adalah yayasan berita kitap, yayasan amanah, Al-islam.  

Dalam merehab penyalahguna NAPZA ini ada tantangan tersendiri, 

dimana sampai saat ini belum ada suatu metode penyembuhan yang dinilai 

efektif bagi setiap individu korban. Sehingga terapi yang perlu banyak 

diterapkan adalah yang bertujuan untuk mengubah citra diri yang positif, agar 

diri/jiwa korban akan mampu untuk kembali berfungsi secara normal di 

masyarakat. Hal seperti itu biasanya dilakukan di pusat-pusat rehabilitasi yang 

mempunyai program pelatihan yang terencana dan akan memakan waktu 

sedikitnya 3 sampai 6 bulan atau tergantung keadaan pasien, apakah 

kecanduan itu parah atau ringan17.

17 Indrawan, 2001.Kiat Ampuh Menangkal NARKOBA,Bandung:Pionir Jaya 
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Tetapi sulitnya mencapai rehabilitasi dalam jangka waktu panjang, 

membuat para ahli umumnya setuju, bahwa belum ditemukan terapi yang 

ampuh dan bisa diandalkan sepenuhnya.Maka tindakan pencegahan 

merupakan upaya yang sangat penting.  

b. Rehabilitasi Dengan Metode Therapeutic Community 

Dalam merehab para penyalahguna NAPZA ada beberapa rehabilitasi 

yang dilakukan yaitu: rehabiitasi medis dan rehabilitas sosial. Sedangkan 

model tretment/metode yang digunakan beragam seperti: model 

penyimpangan sosial(Therapeutik Community), model moral (religus), model 

psikologis, model kebudayaan dan sosial dan sebagainya. Berbagai model 

rehabilitasi tersebut tidak semua diterapkan pada badan atau instansi yang 

ada, seperti rumah sakit dan rumah sakit jiwa menggunakan terapi medis 

yaitu detokfikasi, sedang pondok pesantren ada yang menggunakan terapi 

medis dan moral(religius) tetapi ada juga yang menggunakan moral dan 

psikosos maupun terapi moral saja.  

Menurut national institute drugs abuse, Therapeutic Community adalah 

suatu bentuk perawatan yang telah ada sejak 40 tahun yang lalu dan 

merupakan metode yang dinilai memberikan hasil yang lebih baik dibanding 

metode yang lain(detoksifikasi, methadone) dengan nilai kekambuhan yang 

lebih kecil18. Salah satu jurnal tentang penyalahgunaan NAPZA(ONDCP, 1990 

dalam Doweiko,1999) juga melaporkan bahwa dengan metode ini 80% 

residen berhasil bertahan pada kondisi bebas zat(abstinensia) dalam waktu 

yang lebih lama, apabila residen tersebut mengikuti seluruh tahap hingga 

selesai.19 

TC adalah suatu metode rehabilitasii sosial yang ditujukan kepada korban 

penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah’keluarga’ terdiri atas orang-

orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, 

yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang 

dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke 

arah tingkah laku yang positif.(2003.Metode Therapeutic Community Dalam 

Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA,Departemen Sosial:Jakarta).  

18 .www.nida.nih.gov 
19 Ibid No.18 
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Maksud dan tujuan utama dari Therapeutic Community yang fungsional 

adalah Memberikan perhatian, perlindungan, dan mendukung perkembangan 

secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang seimbang, dengan penuh 

cinta kasih dan rasa saling menghargai terhadap setiap individu dan 

komunitas secara keseluruhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan di 

dalam lingkungan sehingga tercipta ruangan yang memungkinkan terjadi 

pemulihan. Sebuah keluarga yang bersatu dengan tujuan utama untuk saling 

menjaga dan memperhatikan satu sama lainnya adalah merupakan unsur 

terpenting di dalam Therapeutic Community.20Unsur self –help and kominity 

itu sendiri sebagai terapi utama telah diterangkan dalam pengertian TC diatas. 

Dengan kata lain komunitas itu sendiri merupakan terapi yang berfungsi 

mengubah prilaku negatif menjadi prilaku positif dengan dasar interaksi 

melalui kelompok terapi: terapi individu,terapi kelompok, konfrontasi, 

permainan, dan belajar bertanggung jawab atas dirinya, temannya dan 

komunitasnya. Model ini memusatkan rehabilitasi bukan pada obat-obatan 

yang disalahgunakan tetapi perilaku yang bersangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa upaya rehabilitasiTC tidak hanya ditekankan 

pada penghentian kecanduan, tetapi juga menekan kekambuhan dengan 

jalan perbaikan dan penguatan mental dan kepribadian pecandu,dengan 

proses sosialisasi antara rehabilitan dengan keluarga dan masyarakat, 

rehabilitan dengan keluarga dan masyarakat, rehabilitan dengan pengasuh 

dan sesama rehabilitan, sehingga dapat membantu rehabilitan lepas dari 

ketergantungan dan mencegah kekambuhan dalam lingkungan TC itu. 

Dengan fasilitas hunian,fasilitas medis, fasilitas terapi dan fasilitas penunjang. 

Dengan kata lain lingkungan dan komunitas itu sendiri merupakan terapi yang 

berfungsi mengubah pola-pola berpikir negatif dan kebiasaan buruk melalui 

kelompok terapi antara lain: terapi individu, terapi kelompok, konfrontasi, 

permainan, dan belajar bertanggung jawab atas dirinya, temannya dan 

komunitasnya.  

I.4. Permasalahan Dan Persoalan 
Dalam melakukan proses rehabilitasi korban Napza, dijumpai beberapa 

hambatan yang menjadikan proses rehabilitasi kurang mengenai sasaran, 

 
20 http:/www.yakita.co.id 
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dikarenakan tidak menitikberatkan keadaan pribadi penyalahguna(pemenuhan 

kebutuhan fisik, spritual, sosial, mental maupun emosionalnya). Oleh kerena itu 

Pusat rehabilitasi Napza yang akan direncanakan dan dirancang berdasarkan 

pendekatan theurapeutic Community dirasa mampu memenuhi kekurangan 

tersebut, dengan bentuk lingkungan komunitas.  

Dengan kata lain, merancang suatu lingkungan terapetik dalam pusat 

rehabilitasi dimana komunitas tersebut sebagai basic therapy untuk mengubah 

perilaku negatif manjadi perilaku positif dengan interaksi antar pelaku didalamnya 

sehingga terjadi perubahan penyimpangan sosial ke arah perilaku sosial yang 

layak. 

 

I.4.1. Permasalahan 
Mendisain sebuah bangunan dan lingkungan pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA di DI Yogyakarta yang mampu menerapkan therapeutic 

community sebagai sebuah lingkungan binaan medik-psikiatrik, psikoreligius 

dan psikosos dengan sarana medis, sarana terapi dan sarana penunjang 

kegiatan rehabilitasi tanpa melupakan keadaan psikologi dan prilaku 

junkie(pecandu).  

I.4.2. Persoalan 
Mengungkapkan dan menerapkan metoda therapeutic community 

kedalam suatu lingkungan binaan berupa Pusat Rehabilitasi Ketergantungan 

NAPZA sehingga memliki kriteria sebagai berikut: 

� Lokasi dan site: lokasi dan site pusat rehabilitasi ketergantunganNAPZA 

di DI Yogyakarta yang dapat mewadahi kegiatan fungsi dan memberikan 

suasana sesuai metode therapeutic community . 

� Fasilitas-fasilitas: memiliki fasilitas-fasilitas berdasarkan fungsi dan 

kegiatan yang terjadi dalam ruang maupun diluar ruang, sehingga dapat 

memfasilitasi berlangsungnya therapetic community secara efektif dalam 

Pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA. 

� Mempunyai konsep pola tata masa dan organisasi massa yang 

mendukung suasana rehabilitasi dan lingkungan terapetik community 

sesuai proses kegiatan yang berlangsung didalamnya. 

� Sistem peruangan, besaran ruang, pengelompokan dan hubungan 

ruang,serta konsep peruangan meliputi (pengguna tekstur, warna, 
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bahan, bentuk dasar) berdasarkan fungsi dan suasana yang didapat dari 

analisa psikologis. 

� Memiliki pola sirkulasi dan landscaping(tata ruang luar) yang 

mendukung therapeutic community sehingga tercipta lingkungan 

therapeutic community yang baik, melalui kejelasan ,kedinamisan, 

ketenangan, keterbukaan dan keakrapan, dengan tujuan tercipta 

kelancaran interaksi sosial didalam lingkungan binaan(lingkungan 

terapetik komuniti) 

� Memiliki ungkapan fisik bangunan eksterior dan interior yang 

mencerminkan karakter therapeutic community yang mendukung proses 

pemulihan melaui pembentukan suasana dan lingkungan terapetik(yang 

diolah dengan analisa prilaku dan psikologi rehabilitan) yang diwadahi 

dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  

I.5. Tujuan Dan Sasaran 
I.5.1. Tujuan  

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi 

Ketergantungan NAPZA di DI Yogyakarta, yang mampu mengungkapkan 

karakter Therapeutic Community kedalam suasana lingkungan maupun bentuk 

bangunan sebagai lingkungan binaan medik-psikiatrik, psikoreligius dan 

psikosos tanpa melupakan keadaan psikologi dan prilaku junkie(pecandu).  

I.5.2. Sasaran 
Perencanaan dan perancangan suatu fasilitas berupa Pusat Rehabilitasi 

Ketergantungan NAPZA yang memberikan kontribusi terhadap upaya 

pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan NAPZA di DI Yogyakarta, 

berdasarkan pendekatan theurapeutic Community. 

I.6. Lingkup Pembahasan Dan Batasan 
I.6.1. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada pemenuhan kebutuhan peruangan dan 

pemecahan masalah arsitektur yang berkaitan dengan tampilan fisik bangunan 

dan landscaping serta penciptaan kenyamanan dalam proses pemulihan pada 

suatu lingkungan binaan komunitas terapi sesuai psikologi maupun karakter 

pasien agar dapat pulih secara fisik maupun mentalnya. 

I.6.2. Batasan 
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Batasan berorientasi pada pemikiran disiplin ilmu arsitektur yang terkait. 

aspek-aspek diluar ilmu arsitektur dibahas sebagai dasar pertimbangan dari 

faktor-faktor perencanan ,agar konsep perencanaan dan perancangan 

arsitektural yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai 

perspektif di luar disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal tersebut meliputi : 
� Karakter psikologis dan prilaku pecandu pria. 

� Pemenuhan kebutuhan komunitas sebagai penerapi yang dianalisa 

melalui proses pemulihan dan kenyamanan,lingkungan terapetik serta 

pembentukan suasana ruang yaitu penampilan tata ruang dalam 

maupun luar meliputi warna, tekstur, skala, bentuk. Program therapeutic 

Community yang disenergi dengan psikologi pecandu selama proses 

rehabilitasi berlangsung. 

Rehabilitan yang akan ditangani oleh Pusat Rehabilitasi Ketergantungan 

NAPZA dengan pendekatan TC ini adalah penyalahguna NAPZA yang dapat 

juga disebut pecandu, dengan jenis kelamin pria/laki-laki dengan batasan usia 

17-25 tahun. Keterangan tersebut diperkuat dengan angka penyalahgunaan 

NAPZA yang telah masuk ke rumah sakit di wilayah Yogyakarta menunjukan 

80% korban laki-laki dan 20% korban wanita.21 Para  pecandu pria ini memiliki 

gangguan prilaku yang menyebabkan mereka berperilaku negatif dan prilaku 

khusus  yaitu kepribadian anti sosial, berbeda pada pecandu wanita yang 

cenderung depresant.  

 
I.7. Metode Perancangan 

Proses perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan 

NAPZA Di D.I. Yogyakarta ini melalui beberapa tahapan yaitu : 

I.7.1. Pengumpulan Data 
Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan beberapa data melalui beberapa 

tahapan dimana data tersebut mendukung proses perencanaan dan 

perancangan. Macam data sebagai berikut, 

a. Data Primer 

 
21 Kanwil Depkes Propinsi DIY,2000. 
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Merupakan data pokok sebagai acuan dalam proses perencanaan dan 

perancangan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA Di DI Yogyakarta. 

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan metode wawancara.  

� Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan pada bangunan dengan fungsi sama atau 

mendekati panti rehabilitasi NAPZA dengan model terapi –terapi TC, 

serta mempelajari kebutuhan-kebutuhan psikologis pasien dan pelaku 

kegiatan yang terkait didalamnya melalui wawancara dengan tenaga 

ahli. 

� Wawancara 

Wawancara melalui staff medik(tenaga ahli) yang dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai kegiatan dalam panti rehabilitasi dan 

proses pelaksanaan TC. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pendukung, diperoleh 

melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mencari sumber 

informasi yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan perancangan 

pusat rehabilitasi NAPZA. Meliputi masalah NAPZA, pengertian dan klasifikasi 

pusat rehabilitasi NAPZA., psikologi ketergantungan NAPZA., penciptaan 

kenyamanan psikologi serta standart-standart panti rehabilitasi. 

I.7.2. Analisa dan Sintesa  
Tahap Analisa dilakukan dengan menganalisa data dan informasi yang 

sudah dikumpulkan untuk mengidentisifikasi permasalahan dan menganalisa 

pemecahan masalah tersebut kearah pendekatan konsep perencanaan dan 

perancangan.  

Tahap Sintesa, merupakan penyimpulan dari hasil pengumpulan data 

untuk memperoleh rumusan permasalahan dan kriteria-kriteria desain atau 

konsep perencanaan dan perancangan. 

Dari keterangan pada paragraph diatas akan dijabarkan lebih lanjut mengenai 

analisa dan sintesa, yaitu ; 

Data yang ada dianalisa secara makro sehingga ditemukan proses 

pengolahan site yang meliputi pendekatan pengolahan site, pemilihan site, 

zonifikasi site, pencapaian ke-site, view site dan sirkulasi di dalam 

site.Adapun pengolahan secara mikro dari data yang ada, dihasilkan analisa 
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user yang meliputi pelaku kegiatan, jenis dan bentuk kegiatan serta urutan 

kegiatan yang terjadi serta psikologi. 

Langkah selanjutnya adalah proses sintesa antara tinjauan teori dan user, 

sehingga dihasilkan pola peruangan yang meliputi tuntutan dan kebutuhan 

ruang, besaran ruang dan pola hubungan ruang. Dari pola peruangan 

kemudian disentesa lagi bersama dengan pengolahan site, dengan 

pertimbangan bentuk dasar massa, orientasi, sirkulasi didalam dan diluar, 

pencapaian dan zonifikasi. Hasil proses sintesa tersebut didapat analisa 

pengembangan masa bangunan yang masih berupa masa dua dimensi. 

Dari bentuk masa dua dimensi, kemudian diangkat dan diberi ketinggian 

sehingga menjadi masa tiga dimensi dan akhirnya dengan pertimbangan 

faktor lain meliputi iklim, matahari, noise dan karakter bangunan yang 

dimiliki, terbentuk penampilan bangunan yang diinginkan. 

Berdasar pada bentuk dan tampilan masa bangunan, kemudian 

ditentukan rencana jaringan utilitas dan ditentukan pula bagaimana 

penataan interior yang akan ditampilkan melalui pengolahan pada lantai, 

dinding,plafond, layout ruang serta penataan perabotan. Berdasar pada 

tampilan dan bentuk masa bangunan juga selanjutnya bentuk struktur yang 

akan digunakan. 
I.7.3. Konsep 

Hasil analisa dan sintesa arsitektural akan menghasilkan beberapa 

konsep yaitu konsep lokasi dan site, konsep peruangan, konsep gubahan masa, 

tata lanscape, konsep tampilan eksterior-interior dan konsep struktur maupun 

utilitas yang didapat dari analisa dan sintesa dari problem desain. 

I.7.4. Transformasi Desain 
Pada tahap ini konsep yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya akan 

disintesakan sehingga menghasilkan produk akhir berupa suatu gagasan 

desain. Dengan kata lain mentransformasikan konsep dasar yang diperoleh 

dalam tahap sintesa&analisa menuju sebuah pemecahan persoalan yang ada 

melalui media skema dan gambar penjelas yang lebih informatif dan atraktif. 

I.7.5. Desain 
Tahap akhir setelah transformasi desain menghasilkan produk berupa 

rancangan grafis dari skema desain menjadi desain final.  

I.8. Sistematika Penulisan 
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BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang gambaran umum mengenai 

pengertian judul, latar belakang, permasalahan 

dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan dan pembatasan, metode 

perancangan, sistematika pembahasan dan pola 

pikir. 

BAB II : NAPZA, Ketergantungan, Rehabilitasi dan 

Therapeutic Community  

Berisi: tentang NAPZA dan permasalahannya, 

faktor penyebab penggunaan NAPZA, akibat 

penggunaan NAPZA, rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA dengan Therapeutic Community serta 

studi kasus. 

BAB III : Lingkungan Terapetik, Tinjauan DIY dan Pusat 

Rehabilitasi yang Direncanakan.  

Tinjauan penekanan tersebut digunakan sebagai 

dasar untuk merencanakan dan mendisain. 

Meliputi pengertian lingkungan(lingkungan alami 

dan terapetik), tinjauan psikologi pecandu 

(rehabilitan) ,aspek-aspek pembentuk 

lingkungan, tinjauan teoritis pembentuk suasana 

ruang.  

Tinjauan DIY meliputi perkembangan NAPZA di 

DIY. 

Kesimpulan bangunan pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA dengan pendekatan 

therapeutic community.

BAB IV : Analisa Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA 

Menyusun analisa pendekatan perencanaan dan 

perancangan yang meliputi tentang analisa 

kegiatan dan peruangan, analisa penentuan 

lokasi dan site, analisa tata ruang luar, analisa 
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tata ruang dalam dan analisa struktur-utilitas. 

BAB V : Konsep Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA 

Menjelaskan konsep perancangan dan 

perencanaan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan 

NAPZA sebagai suatu lingkungan dengan 

metode therapeutic community yang mendukung 

proses pemulihan. 

Lampiran Desain 

Referensi 

 

I.9. Pola Pikir  
 

BAB II 

N A P Z A, K E T E R G A N T U N G A N 

REHABILITASI DAN Therapeutic Community 

 

II.1.   NAPZA DAN PERMASALAHANNYA 
NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan 

mempengaruhi susunan syaraf pusat/otak, sehingga bilamana disalahgunakan 

akan menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental, serta 

gangguan sosial yang bersifat komplek dan memerlukan terapi serta rehabilitasi.22 

Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk penyalahgunaan 

narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 

1997 tentang Narkotika23 . Serta Kepres RI No.3 tahun 1997 tentang Pengawasan 

dan Pengendalian Minuman Berakohol. 
1.1.Pengertian NAPZA 

 
22 http://www.infoNapza.or.id 
23 http://www.infonarkoba.com 
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Dalam percakapan sehari-hari, sering digunakan istilah narkotika, narkoba, 

NAZA maupun NAPZA. Secara umum, kesemua istilah itu mengacu pada 

pengertian yang kurang lebih sama yaitu penggunaan zat-zat tertentu yang 

mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan (adiksi). Namun 

dari maraknya berbagai zat yang disalahgunakan di Indonesia akhir-akhir ini, 

penggunaan istilah narkotika atau narkoba maupun NAZA saja kurang tepat 

karena tidak mencakup alkohol, nikotin dan kurang menegaskan sejumlah zat 

yang banyak dipakai.Karena itu, istilah yang dianggap tepat untuk mewakili 

macam dan jenis zat yang berkembang hingga saat ini adalah NAPZA: 

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.24

NAPZA tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada 

otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, 

persepsi dan kesadaran.25 

1.2.Klasifikasi NAPZA dan Efek Yang Ditimbulkan 
Napza adalah sebuah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan 

Zat Adiktif 26yang dapat menimbulkan ketergantungan atau membuat orang 

mempunyai dorongan untuk memakai zat-zat tersebut dan tidak mampu untuk 

menghentikannya. 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing unsur Napza, yaitu; 

 

1.2.1. Narkotika 
Narkotika berasal dari bahasa Yunani Narkoun yang berarti membuat 

lumpuh atau mati rasa. Menurut Undang-undang R.I No.22/1997 ditetapkan 

sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

buatan maupun semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dalam pasal 45 dinyatakan 

bahwa pecandu narkotika wajib menjalankan pengobatan atau perawatan.27 

24 http://www.e-psikologi.co.id 
25 Joewana Satya,Sp.Kj. 2001.DKK. NARKOBA,Yogyakarta:Media Pressindo. 
26 Karsono Edy.Drs. 2004.Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras,Bandung:Yrama Widya. 
27 Ibid No.2 
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Adapun jenis-jenis narkotika menurut penggolongan28 dan efek yang timbul 

serta akibat penyalahgunaan adalah29,

a. Penggolongan narkotika berdasarkan Proses Pembuatannya 

1) Narkotika Alam, yaitu narkotika yang dibuat dari bahan-bahan alam 

seperti tumbuhan dan sebagainya. Jenis-jenis narkotika alam ini 

antara lain adalah, 

� OPIUM, yaitu jenis narkotika yang dihasilkan dari getah tanaman 

Papaver somniverum.

Efek yang ditimbulkan:Mengalami pelambatan dan kekacauan 

pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, 

mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko 

terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya 

melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, 

kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena 

overdosis. 

Gejala Intoksikasi (keracunan): Konstraksi pupil (atau dilatasi 

pupil karena anoksia akibat overdosis berat) dan satu (atau 

lebih) tanda berikut, yang berkembang selama, atau segera 

setelah pemakaian yaitu mengantuk ,bicara cadel ,gangguan 

atensi atau daya ingat. Perilaku maladaptif atau perubahan 

psikologis yang bermakna secara klinis misalnya: euforia awal 

diikuti oleh apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor, 

gangguan pertimbangaan, atau gangguan fungsi sosial atau 

pekerjaan yang berkembang selama, atau segera setelah 

pemakaian opioid. 

Gejala Putus Obat: Gejala putus obat dimulai dalam enam 

sampai delapan jam setelah dosis terakhir. Biasanya setelah 

suatu periode satu sampai dua minggu pemakaian kontinu atau 

pemberian antagonis narkotik. Sindroma putus obat mencapai 

puncak intensitasnya selama hari kedua atau ketiga dan 

menghilang selama 7 sampai 10 hari setelahnya. Tetapi 

 
28 Handoyo Listyarini Ida. 2004.Narkoba Perlukah Mengenalnya?,Yogyakarta:Pakar Raya. 
29 http://www.Narkoba-metro.org 
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beberapa gejala mungkin menetap selama enam bulan atau 

lebih lama. 

Gejala putus obat dari ketergantungan adalah :kram otot parah 

dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea 

lakrimasipiloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi 

takikardia, disregulasi temperatur, termasuk pipotermia dan 

hipertermia. Gejala residual seperti insomnia, bradikardia, 

disregulasi temperatur, dan kecanduan opiat mungkin menetap 

selama sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama 

sindroma abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin 

menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid 

adalah kegelisahan, iritabilitas, , depresi, tremor, kelemahan, 

mual, dan muntah. 

� KOKAIN atau CANDU atau LOMARCH, yaitu jenis narkotika 

yang dihasilkan dari daun tumbuhan Erythroxyloncoca. Candu 

bisa menghasilkan morfin, heroin dan kodein. 

 

Efek yang ditimbulkan :Kokain digunakan karena secara 

karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri 

dan perasan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain 

dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja 

pada beberapa tugas kognitif. 

Gejala Intoksikasi Kokain :Pada penggunaan Kokain dosis 

tinggi gejala intoksikasi dapat terjadi, seperti agitasi iritabilitas 

gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif 

dan kemungkinan berbahaya agresi peningkatan aktivitas 

psikomotor Takikardia Hipertensi Midriasis . 

Gejala Putus Zat :Setelah menghentikan pemakaian Kokain 

atau setelah intoksikasi akut terjadi depresi pascaintoksikasi ( 

crash ) yang ditandai dengan disforia, anhedonia, kecemasan, 

iritabilitas, kelelahan, hipersomnolensi, kadang-kadang agitasi. 

Pada pemakaian kokain ringan sampai sedang, gejala putus 

kokain menghilang dalam 18 jam. Pada pemakaian berat, gejala 
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putus kokain bisa berlangsung sampai satu minggu dan 

mencapai puncaknya pada dua sampai empat hari. Gejala putus 

kokain juga dapat disertai dengan kecenderungan untuk bunuh 

diri. Orang yang mengalami putus kokain seringkali berusaha 

mengobati sendiri gejalanya dengan alkohol, sedatif, hipnotik, 

atau obat antiensietas seperti diazepam ( Valium ). 

 

� CANNABIS(GANJA), yaitu jenis narkotika yang berasal dari 

tanaman Canabis sativa. Nama lain ganja adalah marihuana 

atau mariyuana. 

Efek yang ditimbulkan :Efek euforia dari kanabis telah dikenali. 

Efek medis yang potensial adalah sebagai analgesik, 

antikonvulsan dan hipnotik. Belakangan ini juga telah berhasil 

digunakan untuk mengobati mual sekunder yang disebabkan 

terapi kanker dan untuk menstimulasi nafsu makan pada pasien 

dengan sindroma imunodefisiensi sindrom (AIDS). Kanabis juga 

digunakan untuk pengobatan glaukoma. Kanabis mempunyai 

efek aditif dengan efek alkohol, yang seringkali digunakan dalam 

kombinasi dengan Kanabis. 

2) Narkotika Semi Sintesis ,merupakan narkotika yang disintesis dari 

alkaloid opium yang memiliki inti phenanthren.Alkaloid ini kemudian 

diproses secara laboratoris menjadi narkotika lain seperti heroin, 

kodein dan lain-lain. 

3) Narkotika Sintesis merupakan narkotika yang dibuat secara 

laboratoris menggunakan bahan dasar senyawa kimia.Contoh narkotika 

ini adalah leritine dan nisentil. 

b. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI No.22/1997 

Menurut Undang-Undang RI No.22/1997, narkotika dibagi menjadi tiga 

golongan sebagai berikut, 

1) Golongan I

� Papaverin 

� Opium 

� Tanaman koka, 

daun koka dan 

kokain merah 

� Heroin dan morfin 
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� Ganja 

2) Golongan II

� Alfasetil metadol � Benzetidin  

� Beta metadol 

3) Golongan III

� Asetil dihidrocodeina � Dokstroproposifen 

� Dihidrocodeina  

1.2.2. Alkohol 
Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. 

Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau 

umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% 

tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol 

yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah 

maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol 

disebarluaskan ke suluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan 

kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan 

penurunannya orang tersebut menjadi depresi.30 

Dikenal 3 golongan minuman berakohol31 yaitu, 

a. golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir),  

b. golongan B; kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine)  

c. golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson 

House, Johny Walker, Kamput). 

Cara kerja alkohol: adalah menekan pusat pengendalian otak 

sehingga akan memberi rasa tenang (sedatif) dan mengantuk. Memang 

mulanya reaksi yang muncul pada hambatan pengendalian otak bersifat 

merangsang menyebabkan individu menjadi aktif, banyak bicara dan ceria. 

Bila terus diminum maka akan merasa tenang, santai atau rileks, seolah-

olah terlepas dari beban. Jika jumlah alkohol semakin bertambah banyak 

maka pembicaraan menjadi tak terkendali/ngaco (slurred speech), 

gangguan koordinasi gerak dan mengantuk (mabuk/drunken). Pada jumlah 

 
30 Ibid No.2 
31 Ibid No.2 
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sangat banyak alkohol menjadi racun yang menyebabkan koma, depresi 

pernafasan, nadi dan kematian.32 

Efek yang ditimbulkan: Efek yang ditimbulkan setelah 

mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan 

perasaan relax dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, 

seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi lebih 

banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut :merasa lebih bebas lagi 

mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih 

emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke 

fungsi fisik-motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, 

sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. 

kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk 

memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. 33 

1.2.3. Psikotropika 

Menurut situs www.narkoba-metro.org, penjelasan tentang 

psikotropika adalah‘zat atau obat baik alamiah maupun sintetris, bukan 

narkotika, yang bersifat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku’.  

Cara kerja Psikotropika: Menurunkan aktivitas otak atau 

merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, 

disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara 

berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan 

ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para 

pemakainya’. 

Efek yang ditimbulkan: Pemakaian Psikotropika yang berlangsung 

lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat 

menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan 

ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta 

kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan 

kematian.  

 
32 http://www.Jiwasehat.com 
33 Ibid No.2 
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Sebagaimana Narkotika, Psikotropika dalam pasal 2 UU No.5/1997, 

digolongkan dalam empat golongan34 yaitu  

a. Psikotropika gol. I 

yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan.Ekstasi termasuk golongan ini.Adapun jenis 

psikotropika golongan 1 lainnya antara lain;MDMA, N-etil MDA, LCD 

dan DOM 

b. Psikotropika gol. II 

yaitu psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan.Yang termasuk gologan ini adalah Ampetamin, 

Fenetilina, shabu-shabu(ampetamin) dan PCP(halusinogen). 

c. Psikotropika gol. III  

yaitu psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 

ketergantungan.Termasuk dalam golongan ini adalah Amorabarbital, 

Brupronofina, Butalbital dan Mogodan. 

d. Psikotropik gol IV.  

yaitu psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat 

luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma 

ketergantungan.Termasuk dalam golongan ini adalah berbagai jenis 

obat penenang ringan, seperti Diazepoksida, Nitrazepam, 

Nordazepam, Alprazolam, Bromazepam, Estazolam dan frisium. 

Psikotropika yang sekarang sedang populer dan banyak 

disalahgunakan adalah psikotropika Gol I, diantaranya yang dikenal 

dengan Ecstasi dan psikotropik Gol II yang dikenal dengan nama Shabu-
shabu35.

34 Ibid No.7 
35 Ibid No.8 
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1.2.4. Zat adiktif 
Adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam 

bentuk tunggal maupun campuran yang dapat 

membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup 

secara langsung atau tidak langsung yang 

mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, 

mutagenik, korosif dan iritasi. Bahan berbahaya ini 

adalah zat adiktif yang bukan Narkotika dan 

Psikotropika atau Zat-zat baru hasil olahan manusia 

yang menyebabkan kecanduan.Adapun yang 

termasuk Zat Adiktif ini antara lain : 

a. Nikotin 

Adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti Kokain dan 

Heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang 

dihisap dalam bentuk rokok, cerutu, dan pipa. Tembakau juga dapat 

digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau tanpa 

asap). Walaupun kampanye tentang bahaya merokok sudah 

menyebutkan betapa berbahayanya merokok bagi kesehatan tetapi 

pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang yang terus 

merokok. Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif dari nikotin adalah 

sangat kuat. 

b. Volatile Solvent  

Adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah menguap. 

Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Cara 

penggunaan seperti ini disebut inhalasi. Zat adiktif ini antara lain: Lem 

UHU ,Cairan pencampur ,Tip Ex, 

Gambar II.8.Ecstasy
Sumber:www.cybermed
.cbn.net.id

Gambar II.9.Shabu-shabu
Sumber:www.narkoba-
metro.org

Gambar II.10.Volatile 
Solvent 

Sumber:www.narkob
a-metro.org 

Gambar II.11.Inhalsia
Sumber:www.Infonar
koba.com 
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(Thinner)Aceton untuk pembersih warna kuku, Cat tembok, Aica 

Aibon, Castol dan Premix 

c. Inhalansia  

Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah 

didapatkan. Oleh sebab itu banyak dijtemukan digunakan oleh 

kalangan sosial ekonomi rendah. Contoh spesifik dari inhalan adalah 

bensin, vernis, cairan pemantik api, lem, semen karet, cairan 

pembersih, cat semprot, semir sepatu, cairan koreksi mesin tik ( tip-

Ex ), perekat kayu, bahan pembakar aerosol, pengencer cat. Inhalan 

biasanya dilepaskan ke dalam paru-paru dengan menggunakan suatu 

tabung. 

Gambaran Klinis: Dalam dosis awal yang kecil inhalan dapat 

menginhibisi dan menyebabkan perasaan euforia, kegembiraan, dan 

sensasi mengambang yang menyenangkan. Gejala psikologis lain 

pada dosis tinggi dapat merupa rasa ketakutan, ilusi sensorik, 

halusinasi auditoris dan visual, dan distorsi ukuran tubuh. Gejala 

neurologis dapat termasuk bicara yang tidak jelas (menggumam, 

penurunan kecepatan bicara, dan ataksia). Penggunaan dalam waktu 

lama dapat menyebabkan iritabilitas, labilitas emosi dan gangguan 

ingatan. Sindroma putus inhalan tidak sering terjadi, Kalaupun ada 

muncul dalam bentuk susah tidur, iritabilitas, kegugupan, berkeringat, 

mual, muntah, takikardia, dan kadang-kadang disertai waham dan 

halusinasi. 
Efek yang merugikan :Efek merugikan yang paling serius adalah 

kematian yang disebabkan karena depresi pernafasan, aritmia 

jantung, asfiksiasi, aspirasi muntah atau kecelakaan atau cedera. 

Penggunaan inhalan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan 

kerusakan hati dan ginjal yang ireversibel dan kerusakan otot yang 

permanen. 

d. Zat Desainer 

Zat Desainer adalah zat-zat yang dibuat 

oleh ahli obat jalanan. Mereka membuat 

obat-obat itu secara rahasia karena dilarang 

Gambar II.12.Zat Desainer
Sumber:www.narkoba-
metro.org 
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oleh pemerintah. Obat-obat itu dibuat tanpa memperhatikan 

kesehatan. Mereka hanya memikirkan uang dan secara sengaja 

membiarkan para pembelinya kecanduan dan menderita. Zat-zat ini 

banyak yang sudah beredar dengan nama speed ball, Peace pills, 

crystal, angel dust rocket fuel dan lain-lain. 

1.3.Faktor Penyebab Pengunaan NAPZA 
Pada setiap kasus, ada penyebab yang khas mengapa seseorang 

menyalahgunakan NAPZA dan ketergantungan. Artinya, mengapa seseorang 

akhirnya terjebak dalam perilaku ini merupakan sesuatu yang unik dan tidak 

dapat disamakan begitu saja dengan kasus lainnya. Namun berdasarkan hasil 

penelitian, terdapat beberapa faktor yang berperan pada penyalahgunaan 

NAPZA36,

1.3.1.Faktor Keluarga  
Dalam percakapan sehari-hari, keluarga paling sering menjadi 

“tertuduh” timbulnya penyalahgunaan NAPZA pada anaknya. Tuduhan ini 

tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman 

para konselor di lapangan menunjukkan peranan penting dari keluarga 

dalam kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan hasil penelitian 

tim UNIKA Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Kepolisian Jakarta tahun 

1995, terdapat beberapa tipe keluarga yang beresiko tinggi anggota 

keluarganya (terutama anaknya yang remaja) terlibat penyalahgunaan 

NAPZA.  

a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami 

ketergantungan NAPZA.  

b. Keluarga dengan menejemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari 

pelaksanaan aturan yang tidak konsisten dijalankan oleh ayah dan 

ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).  

c. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya 

penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik.  

d. Keluarga dengan orang tua yang otoriter. Di sini peran orang tua 

sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti 

apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat, atau 

 
36 http://www.e-psikologi.co.id 
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demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi 

kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuannya.  

e. Keluarga perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya 

mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai 

dalam banyak hal.  

f. Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang diliputi kecemasan 

dengan alasan kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering 

berlebihan dalam menanggapi sesuatu.  

1.3.2.Faktor Kepribadian  
Kepribadian penyalahguna NAPZA juga turut berperan dalam 

perilaku ini. Biasanya penyalahguna NAPZA memiliki konsep diri yang 

negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat, 

dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara 

wajar, mudah cemas, pasif agresif dan cenderung depresi, juga turut 

mempengaruhi.  

Selain itu, kemampuan untuk memecahkan masalahnya secara 

adekuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan 

masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia 

menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang 

menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang dependent 

dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang NAPZA 

sebagai satu-satunya pemecahan masalah yangdihadapi. 

 

1.3.3.Faktor Kelompok Teman Sebaya (peer group)
Kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, 

yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi 

seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok 

dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya 

semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan.  

Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, 

seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai 

prestasi dalam bidang olah raga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan 

frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, 
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keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan 

norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA dapat muncul.  

1.3.4.Faktor kesempatan  
Ketersediaan NAPZA dan kemudahan memperolehnya juga dapat 

dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar 

narkotika internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. 

Bahkan beberapa media massa melansir bahwa para penjual narkotika 

menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di SD. 

Penegakan hukum yang belum sepenuhnya berhasil tentunya dengan 

berbagai kendalanya juga turut menyuburkan usaha penjualan NAPZA di 

Indonesia.  

Akhirnya, dari beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor 

yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan NAPZA. Ada 

faktor yang memberikan kesempatan dan ada faktor pemicu. Biasanya, 

semua faktor itu berperan. Karena itu, penanganannya pun harus 

melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.  

1.4.Akibat Penggunaan NAPZA  
Penggunaan NAPZA memiliki berbagai dampak negatif, terutama terhadap 

kondisi fisik, mental dan kehidupan sosial para pengguna. Akibat Napza atau 

problem yang ditimbulkan antara lain, 

1.4.1.Intoxikasi/Keracunan/Overdosis 
Umumnya, dosis Napza yang digunakan oleh pecandu tidak menuruti 

aturan kedokteran yang sudah ditetapkan, seringkali dalam dosis 

berlebihan, bahkan tidak jarang (pada pemakai yang sudah kronis) dosis 

yang tergolong dosis toxik (dosis yang secara normal sudah menimbulkan 

keracunan).  

1.4.2.Komplikasi Medis 
Hepatitis, AIDS, kerusakan katup jantung, penyakit kelamin, penyakit 

infeksi (kulit, paru, TBC), HIV dan IDS dan sebagainya 

1.4.3.Keadaan/Gejala Lepas Zat (Withdrawal State)
Bahan Napza dapat menimbulkan ketergantungan psikologis maupun 

fisik. Bila seorang pemakai telah mencapai taraf ketergantungan dan tidak 

mendapatkan lagi Napza yang biasa (sehari-hari) dipakainya, maka 

timbullah keadaan lepas zat (withdrawal state) yang gejalanya terdiri dari 
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gejala fisik dan/atau psikologis, dan tergantung pada Napza yang 

digunakan.  

1.4.4.Problema/Gejala Gangguan/Ciri Kepribadian  
Tidak jarang kepribadian (karakter, watak) individu yang terlibat 

Napza menunjukkan patologis/menyimpang. Dalam riwayat (perjalanan 

penyakit) ketergantungan Napza (terutama heroin), biasanya kepribadian 

pasien mengalami perubahan juga kearah antisocial (kriminal, psikopatik), 

menjadi individu yang banyak berbohong, atau perilaku kekerasan lainnya.  

1.4.5.Problema Psikologis 
Komplikasi psikologis antara lain adalah depresi (kemurungan jiwa), 

kecemasan (selalu cemas, takut, curiga) dan lainnya. Bahkan sebagian 

pasien memikirkan untuk menghabiskan nyawanya agar ia tidak menderita 

lebih lama lagi.  

1.4.6.Problema (komplikasi) Social  

Penyalahgunaan NAPZA sering disertai oleh kehidupan social yang 

tidak wajar. Karena menyadari ketidak-wajaran itu seorang pecandu dapat 

merasa dirinya ‘lain’ dalam lingkungan sosialnya, tidak berani atau merasa 

rendah diri, kurang PD dalam bergaulan dalam lingkungan social yang 

biasa. Mereka akhirnya berkelompok dengan sesama pemakai, terpisah 

(memisahkan diri) dari lingkungan pergaulan yang wajar, terlibat dalam 

aktivitas ‘bawah tanah’, kriminal atau menyimpang.  

1.4.7.Problema Pendidikan (School Problems)
1.4.8.Problema Legal (Kriminal) 
1.4.9.Problema Keluarga 

Adanya seorang anggota keluarga yang terlibat penggunaan Napza 

menyebabkan kehidupan keluarga terasa tidak nyaman dan penuh 

ketegangan atau kemurungan disamping rasa saling curiga.  

1.4.10.Problema Nasional 
Sampai suatu taraf tertentu, wabah penyalahgunaan Napza dapat 

mengancam keamanan suatu negara, suatu bangsa, sehingga harus 

dinyatakan sebagai problema nasional dan melibatkan seluruh unsure 

pemerintahan untuk meanggulanginya. 
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1.4.11.Problema Internasional  
Kerja sama atau hubungan antar negara dapat menjadi tegang dan 

terputus karena lalu lintas perdagangan gelap (penyelundupan) bahan 

Napza dari/ke suatu negara.  

II.2.   TAHAPAN PEMAKAIAN  DAN KETERGANTUNGAN 
Penggunaan atau pemakaian NAPZA mempunyai suatu kecenderungan 

yang sama atau berulang dimana pemakaian salah satu jenis 

(alkohol/psikotropika/narkotik/zat adaktif) akan berkembang menggunakan 

berbagai jenis lainnya dan penggunaan jenis-jenis lain tersebut secara bersama-

sama tanpa sepengetahuan dokter dengan tujuan non-medis. Sehingga para 

pemakai ini dapat dikatakan penyalahguna NAPZA, lebih tepatnya Penyalahguna 

obat. Akibat dari penyalahgunaan ini, tentu saja akan menimbulkan efek 

peningkatan pemakaian dan akan memuncak menjadi ketergantungan. 

Dari sudut psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) penyalahgunaan NAPZA dapat 

mengakibatkan gangguan mental organik akibat NAPZA atau disebut juga sidrom 

otak organik, yang disebabkan oleh efek langsung dari NAPZA tersebut terhadap 

susunan saraf pusat/otak. Akibat lain adalah perubahan perilaku yang 

berkaiatan dengan penggunaan NAPZA yang mempengaruhi susunan saraf 

pusat.37 

37 Dadang Hawari.2001. Terapi(detoksifikasi) dan Rehabilitasi(pesantren)mutakhir(sisitem terpadu) Pasien 
Naza, UI-Press. 
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Secara skematis proses terjadinya penyalahgunaan NAPZA digambarkan 

sebagai berikut38:

2.1.Tahapan Pemakaian39 
Mula-mula mereka hanya Pemakaian coba-coba(experimental use)

dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, enak 

atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. 

Sebagian tidak meneruskan sebagai pecandu NAPZA, namun sebagian 

lagi akan meneruskannya menjadi Pemakaian Sosial (social use). Mereka 

menggunakan NAPZA saat strees, kecewa, sedih dan sebagaiannya yang 

bertujuan untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Sampai tahap ini 

mereka masih bisa mengendalikan “hasrat”nya. 

Tahap Penyalahgunaan (abuse), tahap yang menentukan apakah ia akan 

menjadi pengguna tetap NAPZA. Saat itu mereka tidak mempunyai pegangan, 

dalam keadaan lepas kontrol dan saat NAPZA mengambil alih kontrol 

muncullah Ketergantungan (dependence use). 

 

38 Hari Sasangka.2003.Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung:Mandar maju. 
39 Ibid No.17 

Gambar II.13.mekanisme penyalahgunaan NAPZA
Sumber: Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum 
Pidana, Bandung:Mandar maju, 2003 
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Tahap kecanduan berkelanjutan sampai tubuh menjadi terbiasa menjadi 

Ketergantungan(dependence use). Timbul keinginan menambah dosisi, 

sampai menjadi ketergantungan secara psikis. Si pecandu harus dan akan 

melakukan apapun yang dilakukannya guna memperoleh NAPZA yang 

diinginkannya. 

2.2.Ketergantungan 
 Ketergantungan obat memiliki definisi40;

Suatu keadaan, psikis dan kadang-kadang juga fisik, yang diakibatkan oleh 

interaksi antara suatu makhluk hidup dengan suatu obat, yang ditandai oleh 

kelakuan-kelakuan yang terdorong oleh suatu hasrat yang kuat untuk terus-

menerus atau secara periodik menggunakan sesuatu obat dengan tujuan untuk 

menyelami efek-efeknya dan kadang-kadang untuk menghindarkan gejala-

gejala tidak enak(discomfort) yang disebabkan obat tersebut tidak 

digunakan.Toleransi terhadap obat bisa timbul atau tidak timbul, sedangkan 

seseorang bisa tergantung(dependence) pada lebih dari satu obat. 

Ketergantungan terhadap NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), 

terutama narkotika, seperti putauw, heroin, dan morfin, umumnya timbul karena 

terjadi reaksi yang menyakitkan tubuh bersama suasana hati yang tidak 

nyaman atau disforia bila pemakaiannya dihentikan atau dikurangi atau tidak 

ditambah dosisnya (dikenal sebagai gejala putus zat atau sakauw).Seperti 

telah disebutkan dalam pengertian ketergantungan diatas, terdapat dua macam 

ketergantungan41 yaitu; 

 

40 Ibid No.17 
41 Ibid no.17 
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2.2.1.Ketergantungan fisik 
Sebenarnya ketergantungan fisik dengan narkotika merupakan suatu 

proses yang alami bila kita memakainya dalam dosis besar dan berjangka 

lama. Ini karena terjadi adaptasi dan toleransi terhadap perangsangan itu 

sendiri sehinga memberi konsekuensi tertentu saat tidak ada rangsangan.  

Penghentian penggunaan NAPZA akan menimbulkan gejala-gejala 

abstinensi(rangkaian suatu gejala yang hebat).Misalnya apabila orang yang 

telah menggunakan opium secara teratur selama waktu tertentu bila 

menghentikan pemakian maka ia akan merasakan otot terasa sakit, kejang 

perut, muntah, mencret, berpeluh, pilek, air mata keluar, sukar tidur dan 

sebagainya.Gejala-gejala tersebut hanya dapat diatasi, jika menggunakan 

napza yang bersangkutan(gejala-gejala abstinensi).rasa khawatir yang 

mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensilah yang mendorong 

seorang pengguna NAPZA untuk memakai NAPZA lagi. 

2.2.2.Ketergantungan psikis42

Di samping akibat gangguan fisik, ketergantungan NAPZA mudah 

dicetuskan oleh adanya godaan atau dorongan emosi berupa keinginan 

atau hasrat kuat untuk selalu memakainya agar mereka dapat menjalani 

hidupnya, walaupun disadari bahaya yang dapat terjadi (ketergantungan 

psikologi). Hal ini disebabkan karena NAPZA bekerja pada pusat-pusat 

penghayatan kenikmatan di otak. Sehingga bagi yang sudah pernah 

menikmatinya cenderung akan mengulangi kembali, bahkan lebih sering, 

dalam upaya memperoleh suasana hati dan fisik yang nyaman atau 

euforia. Dorongan ini dikenal dengan istilah sugesti atau craving.

Penyembuhan atau pengobatan ketergantungan zat merupakan suatu hal 

yang sulit, oleh karena itu maka tindakan pencegahan merupakan upaya yang 

 
42 http://www.HumanMedicine.net  

Gambar II.15. Urutan untuk menjadi ketergantungan obat
Sumber: Analisa Penulis 
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sangat penting. Sehingga terapi yang perlu banyak diterapkan adalah yang 

bertujuan untuk mengubah citra diri yang positif, agar diri/jiwa korban akan 

mampu untuk kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Hal seperti itu 

biasanya dilakukan di pusat-pusat rehabilitasi atau pesantren yang mempunyai 

program pelatihan yang terencana dan akan memakan waktu sedikitnya 3 

sampai 6 bulan atau tergantung keadaan pasien, apakah kecanduan itu parah 

atau ringan43.Tetapi sulitnya mencapai rehabilitasi dalam jangka waktu panjang, 

membuat para ahli umumnya setuju, bahwa belum ditemukan terapi yang ampuh 

dan bisa diandalkan sepenuhnya. 

II.3.   REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZA 
Usaha untuk menanggulangi permasalahan yang ada(terhadap para 

korban ketergantungan) menyangkut tindakan-tindakan antara lain; pencegahan, 

penyembuhan maupun rehabilitasi. 

Jika dilihat dari pengertiannya, maka treatment dan rehabilitasi adalah 

merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban 

penyalahgunaan obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan 

para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja 

dan belajar dengan layak.44 

3.1.Pengertian 
 Rehabilitasi menurut UU no.9 Tahun 1976 adalah usaha memulihkan untuk 

menjadikan pecandu narkoba hidup sehat, jasmaniah dan rohaniah sehinga 

dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannnya, 

pengetahuannya serta kepandaian dalam lingkungan hidup. 

 Penanggulangan ketergantungan Napza bukanlah merupakan masalah 

fisik saja tetapi yang terpenting di sini adalah masalah psikologis atau mental 

dan sosial dari pasien sendiri. Di mana semuanya itu dapat dilakukan pada 

tempat-tempat yang memang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban 

Napza. Oleh karena itu dapat disimpulkan rehabilitasi adalah usaha kompleks 

yang meliputi segi-segi medis, psikologi, pendidikan, sosial dan vokasional 

yang terkoordinir menjadi suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan 

 
43 Indrawan. 2001.Kiat Ampuh Menangkal NARKOBA,Bandung:Pionir Jaya. 
44 http:/www.nazanet.com 
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penderita menjadi individu yang swasembada dan berguna bagi masyarakat 

dan negara.45 

Sedangkan Pusat Rehabilitasi adalah suatu wadah fungsional yang 

menyelenggarakan dan melaksanakan upaya medis, psikologi, pendidikan 

sosial dan vokasional. 

3.2.Macam-macam Rehabilitasi 
 Menurut UU No.5 Tahun 1997, rehabilitasi pada dasarnya dibagi menjadi46,

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 Rehabilitasi Medis,Yaitu suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan 

secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna 

psikotropika yang menderita sidrom ketergantungan dapat mencapai 

kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Tindakan medik ini meliputi dua 

hal yaitu terapi medik dan rehabilitasi medik. Terapi medik bertujuan untuk 

mengatasi intoksikasi atau overdosis dan keadaan putus obat yang pada 

umumnya disebut detoksifikasi. Sedangkan rehabilitasi medik diberikan melalui 

program pemeliharaan (maintenance) sampai pasien merasa sehat tanpa 

menggunakan Napza. Rehabilitasi medik biasanya dilakukan setelah 

detoksifikasi dengan memberikan obat psikofarmaka yaitu obat-obatan yang 

berkhasiat untuk memperbaiki dan memulihkan fungsi neuro-transmitter pada 

susunan saraf pusat (otak) yang tidak menimbulkan adikasi (ketagihan) dan 

dependensi (ketergantungan).  

 Rehabilitasi Sosial ,Yaitu suatu proses kegiatan pemulihan dan 

pengembangan baik fisik, mental maupun sosial agar pengguna psikotropika 

yang menderita sidrom ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial 

secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Dimaksudkan agar pasien dapat 

kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, 

sekolah / kampus dan tempat kerja. Rehabilitasi sosial merupakan persiapan 

untuk kembali ke masyarakat (re-entry program). Oleh karena itu mereka perlu 

dibekali dengan pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus 

ataupun balai latihan kerja yang dapat diadakan di pusat rehabilitasi ini dan 

dilakukan setelah rehabilitasi medik selesai. 

Secara diagramatis jenis rehabilitasi adalah sebagai berikut :  

 
45 Siswanjito Pratjitno. 1985.Dari manusia,perkembangan mental emosional ke manusia. 
46 Ibid No.17 

Rehabilitasi pecandu Napza

Medis Sosial

Gambar II.16. Diagram Pengelompokan Jenis Rehabilitasi Secara Umum 
Sumber : analisa user
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3.3.Model-model Treatment Rehabilitasi Ketergantungan 
Akhir-akhir ini semakin banyaknya tritmen dan pusat rehabilitasi di Jakarta 

khususnya dan kota-kota lain pada umumnya, oleh karena Itu kita perlu 

mengenal lebih jauh tentang konsep model ini sehingga pelayanan tritment 

akan lebih menyesuaikan kebutuhan residen atau pasien . 

Tujuan utama Rehabilitasi adalah abstinansi, yaitu bebas dari obat yang 

disalahgunakan. Tetapi tujuan jangka panjang adalah mengembalikan 

individu ke fungsi sosialnya sehingga yang bersangkutan bisa kembali 

menjadi anggota masyarakat yang produktif. 

Model adalah aktivitas tertentu yang dipakai untuk melepaskan kecanduan 

dan mendukung perubahan perilaku (Institute of Medicine, 1990).Sebelum 

saya menjabarkan beberapa model tritment, saya ingin menekankan bahwa 

detoksifikasi bukan tritment tetapi awal dari tritment. Detoksifikasi hanya 

bertujuan membantu meringankan proses withdrawal. Ia tidak menghentikan 

kecanduan.Berikut model-model treatment.

3.3.1.Model Moral 
Model yang sangat umum dikenal oleh masyarakat kita adalah model 

agamis / moral. Model ini menekankan tentang dosa, kelemahan individu. 

Program tritment yang berdasarkan model ini banyak dikenal di masyarakat 

kita. Model ini dipakai jika masyarakat masih memegang nilai-nilai 

keagamaan / moral dengan kuat. Model ini berjalan bersamaan dengan 

konsep baik dan buruk yang diajarkan oleh agama. Salah satu program 

yang ternama yang berasal dari model ini adalah Alkoholik Anonimus 

dengan program 12 Langkah walaupun mereka tidak secara eksplisit 

memakai nama Tuhan tetapi mempergunakan istilah Kekuatan yang Lebih 

Besar (The Higher Power). 

3.3.2.Model Adiksi(ketergantungan) sebagai Penyimpangan Sosial. 
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Berikut ini saya akan membahas model-model lain. Seperti yang kita 

ketahui, beberapa tahun terakhir ini model tritmen dengan program 

terapetik komunitas mulai banyak diterapkan. Model ini memakai konsep 

penyimpangan sosial (social- disorder) sebagai dasar tritment. Baik struktur 

dan proses dalam TC semua mengarah ke arah perubahan dari 

penyimpangan sosial ke arah perilaku sosial yang layak. Kebanyakan 

penyalahguna obat-obatan melakukan tindakan a-sosial termasuk tindakan 

kriminal. Model ini memusatkan tritmen bukan pada obat-obatan yang 

disalahgunakan tetapi perilaku yang bersangkutan.  

Di DayTop New York, pusat TC yang mulai banyak diadaptasi di 

Malaysia, Singapore dan Indonesia, terapi dilakukan untuk mengambalikan 

fungsi sosial mereka. Bahkan, dalam ceramah atau seminar dan terutama 

group terapi (encounter-group), mereka memfokuskan diri pada tingkah 

laku adiktif, bukan jenis obat yang dipakai. TC menekankan pada 

pertanggungjawaban sosial sehingga kesalahan satu orang ditanggung 

bersama (Peter pays for Paul). 

Keunikan model ini adalah dalam fungsi komunitas sebagai agen 

perubahan. Segala aktivitas dilakukan oleh para residen. Kedudukan 

konselor hanyalah untuk memastikan bahwa program yang berjalan harus 

mendukung struktur yang ada. Psikiatri dan dokter hanya diperlukan jika 

ada gangguan mental atau gangguan fisik. Bantuan pekerja sosial 

diperlukan untuk mengurus masalah sosial seperti hubungan dengan 

pengadilan, pencarian pekerjaan, dll. Kontrol sosial dilakukan oleh para 

konselor yang adalah mantan pecandu.  

3.3.3.Model Penyakit / gangguan kesehatan 
Model lain yang banyak dipakai adalah model biologis. Konsep ini 

berakar dari teori tentang fisiologis atau metabolisme yang tidal normal 

umumnya karena faktor etiologis atau keturunan. Ada dua macam model 

tritmen yang berdasarkan konsep ini. Konsep pertama adalah konsep 

menyembuhkan kecanduan obat dengan memakai obat lain. Contohnya 

adalah model tritment metadon untuk pecandu opiat. Tritment medis ini 

yakin akan adanya kesalahan metabolisme dophamine yang harus 

dikoreksi. Disisi lain, konsep adiksi sebagai penyakit membuahkan teori lain 

tentang tritment. Dari model biologis ini, lahir konsep dis-ease. (disease – 
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model mempunyai dua arti : disease sebagai penyakit dan dis-ease 

sebagai rasa tidak nyaman).  

Di AS konsep ini mulai dianut sejak tahun 1960-an dan disebut 

gerakan alkoholisme.(Room, 1983). Konsep ini menyatakan bahwa 

kecanduan alkohol identik dengan penyakit diabetis atau penderita 

gangguan jantung. Penyakit timbul bukan akibat kesalahan penderita. 

Konsep ini menekankan bahwa seorang alkoholik adalah penderita 

penyakit alkohol. Dalam tritment ini, pecandu dianggap pasien. Konselor 

adalah "dokter". Pasien direhabilitasi dengan konsep alergi. Mereka 

mempunyai alergi terharap alkohol sehingga mereka tidak boleh 

mengkomsumsi alkohol seumur hidup. Karena konsep tidak boleh minum 

atau nge-drug seumur hidup itu sangat sulit, maka konsep adiksi sebagai 

penyakit mementingkan perkumpulan (fellowships) dari mereka yang 

mempunyai (penyakit) alkohol., narkotik, atau kecanduan lain untuk 

menjadi pendukung satu sama lain. Pertemuan seperti ini dapat ditemukan 

dalam Alkoholik Anonimus, Narkotik Anonimus atau grup anonimus lainnya.  

Konsep adiksi sebagai penyakit membenarkan teori bahwa 

ketergantungan adalah masalah utama. Sedangkan konsep adiksi sebagai 

penyimpangan sosial melihat masalah pribadi dan sosial sebagai masalah 

utama. Ketergantungan (kecanduan dan masalah obat) adalah masalah 

kedua. 

3.3.4.Model Psychologis 
Model ini membenarkan teori psikologis bahwa kecanduan adalah 

buah dari emosi yang tidak berfungsi selayaknya atau konflik, sehingga 

pecandu memakai obat pilihannya untuk meringankan atau melepaskan 

beban psikologis itu (Mc Lellin, Woody and O'Brien, 1979). 

Model ini mementingkan penyembuhan emosi. Jika emosi dapat 

dikendalikan maka yang bersangkutan tidak akan memopunyai masalah 

dengan obat-obatan. 

Tritment model ini banyak dilakukan dalam konseling pribadi baik 

dalam pusat rehabilitasi atau terapi pribadi. Model ini dipakai oleh beberapa 

fiasilitas di negara kita. 

3.3.5.Model Kebudayaan dan Sosial 
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Model ini menyatakan bahwa kecanduan adalah hasil sosialisasi 

seumur hidup dalam lingkungan sosial atau kebudayaan tertentu. Ada 

pernyataan terkenal dari seorang pasien di Kentucky. Ketika dokter 

bertanya mengapa dia memakai heroin, pasien itu menatap sang dokter 

sesaat. Kemudian dia menjawab : "Kalau dokter seusia saya dan hidup di 

lingkungan rumah saya, dokter juga akan melakukan hal yang sama". 

Keluarga seperti juga lingkungan dapat dikategorikan sebagai "lingkungan 

sosial dan kebudayaan tertentu". Riset menunjukkan bahwa pemakaian 

alkohol oleh anggota keluarga tertentu adalah hasil dari masalah di 

keluarga yang bersangkutan.  

Model ini banyak menekankan proses tritmen untuk anggota keluarga 

dari pecandu. Kelompok Alanon, atau naranon memakai konsep ini sebagai 

model tritment mereka.  

 

II.4.   THERAPEUTIC  COMMUNITY 
Ketergantungan narkoba merupakan penyakit sosial yang mengakibatkan 

kerusakan fisik, mental dan penyimpangan sosial, sehingga dibutuhkan metoda 

khusus dan terpadu untuk melakukan penyembuhan dalam rehabilitasi. Model ini 

memusatkan tritmen bukan pada obat-obatan yang disalahgunakan tetapi 

perilaku yang bersangkutan.  

 Perubahan perilaku positif adalah tujuan utama model treatment ini, yaitu 

melalui interaksi sosial yang akan menghilangkan kepedihan sosial dan 

permasalahan psikologis yang diderita oleh korban. Dengan Kata lain merubah 

prilaku negatif menjadi berprilaku positif melalui interaksi sosial dalam suatu 

lingkungan binaan. 

 Berikut akan dipaparkan apa sebenarnya TC dan Hal-hal Yang terkait 

dengan treatmentnya  

4.1.What is a Therapeutic Community? 
 Pengertian Therapeutic community beragam, berikut beberapa pengertian 

tersebut, 

TC adalah suatu metode rehabilitasii sosial yang ditujukan kepada korban 

penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah’keluarga’ terdiri atas 

orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan 

yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin 
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oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari 

yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.47(2003.Metode Therapeutic 

Community Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan 

NAPZA,Departemen Sosial:Jakarta) 

Therapeutic sendiri dapat diartikan sebagai sebuah metode yang sifatnya 

mengembalikan keseimbangan dan fungsi dari seseorang yang telah 

mengalami disfungsi atau kerusakan secara fisik, mental, emosional, dan 

spiritual.Sedangkan komunitas sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah 

unit lingkungan, yang dapat mendukung kembalinya keseimbangan dan 

fungsi secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, diri seseorang. 

Lingkungan yang dapat memberikan perhatian dan rasa cinta kasih 

terhadap si individu dan terhadap setiap orang yang berada di dalam 

lingkungan tersebut.(www.yakita.com)

Therapeautic Community untuk ketergantungan obat dan kecanduan telah 

eksis selama 40 yahun.Perbedaan TC dengan Metode yang lain adalah 

pendekatan yang digunakan yaitu komunitas, dimana terdiri dari staff treatment 

dan semua staff dalam komunitas tersebut merupakan kunci dari perawatan 

tersebut. Pendekatan ini sering disebut “komunitas sebagai metode”. Anggota 

TC berinteraksi secara struktur dan non structur untuk mempengaruhi 

kebiasaan, persepsi dan perilaku terhadap pecandu. Pengaruh kelompok, 

macam-macam grup proses, yang digunakan untuk membantu individu belajar 

dan mengaplikasikan norma sosial serta mengembangkan performa sosial. 

Fundament Tc adalah Self-help. Self-help berarti individu didalam treatment 

adalah faktor penyokong utama dari proses pemulihan. Pengertian dari Self-

help adalah setiap individu bertanggung jawab terhadap pemulihan individu 

lainnya, ini adalah aspek penyembuhan yang penting terhadap 

keberlangsungan treatment individu tersebut. 

4.2.What are the fundamental componentsof therapeutic communities? 
 Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep TC adalah bahwa setiap 

orang pada prinsipnya dapat berubah, yaitu dari perilaku negatif ke arah prilaku 

yang positif. Dalam proses perubahan seperti ini, seseorang sangat 

 
47 2003.Metode Therapeutic Community Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA,Departemen 
Sosial:Jakarta 
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memerlukan bantuan pihak lain termasuk kelompok. Oleh karena itu dalam 

proses pengubahan perilaku tersebut, TC dianggap sebagai keluarga besar.48 

Konsep TC pada umumnya, menerapkan pendekatan Self-help, artinya 

residen dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

pengelolaan kebutuhan sehari-hari, misalnya memasak, mencuci, 

membersihkan fasilitas TC, memperbaiki gedung dan sebagainya, disamping 

kegiatan yang bersifat pemberian ketrampilan. Dalam hal ini, setiap kegiatan 

residen mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku, baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain, jadi bukan semata-mata tanggung jawab petugas.49 

Teori yang mendasari metode TC adalah pendekatan behavioural dimana 

berlaku sistem reward (penghargaan/penguatan) dan pinishment (hukuman) 

dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu juga digunakan pendekatan 

kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah 

suatu perilaku. Dalam pelaksanaanya berbagai pendekatan tersebut 

merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial.50

Komunitas terapi merupakan Wahana yang percaya bahwa

a. Anda mampu merubah diri atau mengungkapkan diri  

b. Kelompok dapat saling mendukung perubahan secara bersama  

c. Setiap individu harus bertanggungjawab  

d. Struktur mengakomondasi perubahan atau menyediakan lingkungan 

yang aman dan kondusif  

e. Bertindak dengan penuh pengertian lewat keputusan kelompok 

(berpatisipasi aktif, menunjukan kasih sayang, kepedulian dan 

kesetiakawanan) 

 Anggota TC diharapkan menjadi panutan yang mencerminkan nila-nilai dan 

teaching of community. Aktivitas rutin dengan segaja dilakukan untuk 

memperbaiki kehidupan yang kacau dari resident dan mengajarkan mereka 

bagaimana merencanakan, menyusun dan mencapai tujuan dan bertanggung 

jawab. Partisipasi didalam TC didesain untuk membantu menghasilkan dan 

membangun identitas, mengekspresikan dan menata perasaan mereka. 

Konsep dari “right living”(mempelajari diri sendiri dan tanggung jawab sosial 

 
48 Ibid No.26 
49 Ibid No.26 
50 Ibid No.26 
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dan norma sosial) dan berperilaku (berkelakuan lebih baik dari sebelumnya) 

terjabarkan dalam grup TC, pertemuan dan seminar. 

4.3.How are therapeutic communities structured ? 
 Secara fisik dan terprogram Tc didesain dengan tujuan mengutamakan 

pengalaman berkomunitas didalam komunitas. Pendatang baru(residen 

baru)yang masuk kedalam komuniti harus mulai berpartisipasi secara penuh 

didalam komunitas ini. Dengan melakukan hal tersebut, akan menjauhkan 

mereka dari identitas dan ikatan kehidupan sebelumnya(menggunakan obat) 

akan berkurang dan mereka akan belajar ,menyesuaikan tingkah laku sosial, 

perilaku dan tanggung jawab. 

 Dalam menjalankan metode TC, tidak cukup hanya menerapkan filosofi 

saja. Masih ada komponen lain yang disebut sebagai empat struktur dan lima 

pilar.51 

4.3.1.Empat struktur 
Yang dimaksud adalah sasaran perubahan yang diinginkan dari 

metode TC, yaitu: 

� Manajemen/pembentukan perilaku, yaitu perubahan perilaku yang 

diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk mengelola 

kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-

nilai, norma-norma kehidupan masyarakat. 

� Emosional/psikologis, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada 

peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan 

psikologis, seperti murung, tertutup, cepat marah, perasaan bersalah 

dan lain-lain kearah perubahan perilaku yang positif. 

� Intelektual/spiritual, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada 

peningkatan aspek pengetahuan sehingga mampu menghadapi dan 

mengatasi tugas-tugas kehidupannya serta didukung dengan nilai-

nilai spiritual, etika, estik, moral dan sosial. 

� Ketrampilan vokasional/mempertahankan diri, yaitu perubahan 

perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas kehidupannya. 

 
51 Ibid No.26 
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4.3.2.Lima pilar 
Yang dimaksud adalah metode-metode yang digunakan untuk 

mencapai perubahan yang diinginkan: 

� Family millieu concept, yaitu suatu metode yang menggunakan 

konsep kekeluargaan dalam proses dan pelaksanaannya. 

� Peer pressure, yaitu suatu metode yang menggunakan kelompok 

sebagai metode perubahan perilaku. 

� Therapeutic session, yaitu suatu metode yang menggunakan 

pertemuan sebagai media penyembuhan. 

� Religious session, yaitu suatu metode yang memanfaatkan 

pertemuan-pertemuan keagamaan untuk meningkatkan nilai-nilai 

kepercayaan atau spiritual residen. 

� Role model, yaitu suatu metode yang menggunakan tokoh sebagai 

model atau panutan. 

 Walaupun kapasitas residentsial TC dapat luas, umumnya community 

diseting untuk akomodasi 40-80 orang.TC berlokasi pada beragam 

setting,umumnya disekitar perumahan. Pada DATOS, ada standart dimana 

seorang conselor dilaporkan untuk 11 residen dalam pemulihan. Dua – tiga 

staff conseling telah berhasil dengan sendirinya memenuhi drug abuse 

treatment program52. TC bergantung pada staff (pekerja sosial, 

perawat,psikolog) untuk beberapa aspek pemulihan. 

4.4. What are TC Methode? 53 
4.4.1.Bimbingan sosial/terapi individu 

Bimbingan sosial individu dilakukan untuk mengungkapkan atau 

menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat 

membantu proses pelayanan. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan 

alternatif pemecahan masalah. Dimana dalam kondisi seperti residen sulit 

mencari dan menemukan pemecahannya. Metode bimbingan sosial 

individu ini dilakukan secara tatap muka(face to face) antara pekerja sosial 

dengan residen. 

Dalam metode ini, pekerja sosial dituntut untuk dapat mendorong 

residen untuk mengungkapkan masalah-masalahnya baik yang bersifat 

 
52 www.nida.nih.gov 
53 Ibid No.26 
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individu maupun masalah-masalah lainnya, seperti masalah keluarga dan 

sebagainnya.  

4.4.2.Bimbingan sosial/terapi kelompok 
Bimbingan sosial/terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan 

kelompok sebagai media terapi. Dalam proses ini, kelompok akan dijadikan 

sebagai media interaksi antara residen didalam kelompok dan sebagai 

media informasi pengembangan kemampuan anggota kelompok, 

perubahan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang 

produktif.  

Dalam metode ini, pekerja sosial dapat menciptakan berbagai 

kelompok dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan residen. Selain itu, diharapkan pekerja sosial mampu 

memberikan penguatan terhadap sikap dan perilaku residen yang positif 

yang dapat mendorong untuk berupaya memecahkan masalahnya. 

 

Bentuk-bentuk terapi kelompok yang dapat digunakan sebagai 

berikut: 

a. self-help group 

Biasanya kelompok ini terbentuk oleh kelompok sebaya yang 

sama-sama ingin saling membantu dalam memenuhi kebutuhan 

umum dan mengatasi masalah yang menganggu kehidupan.  

b. Kelompok penyembuhan(therapeutic group) 

Kelompok ini terdiri dari anggota yang memiliki emosi yang 

bermasalah, dengan demikian kehidupan dari kelompok ini 

mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan, persepsi dan 

pengetahuan sikap manusia dan dinamika kelompok, kemampuan 

dalam konseling kelompok, dan kemampuan dalam menggunakan 

kelompok untuk dapat mengadakan perubahan perilaku.  

c. Kelompok sosialisasi(socialization group) 

Kelompok ini mempunyai tujauan untuk mengembangkan atau 

mengubah perilaku dan sikap anggota kelompok agar dapat 
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membentuk sikap dan perilaku yang lebih dapat diterima dalam 

lingkungan sosial. Dalam metode ini termasuk pembentukan 

pengembangan ketrampilan sosial, meningkatkan rasa percaya diri 

dan pengembangan perencanaan hidup untuk masa depan 

merupakan topik bahasan yang utama. 

d.  Kelompok rekreasi(recreational group) 

Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan-

kegiatan yang menyenagkan bagi residen dan sekaligus merupakan 

latihan ringan yang bersifat rekreatif. Kegiatannya sering bersifat 

sepontan, seperti kegiatan olah raga, kesenian, dan lain-lain. 

4.4.3.Bimbingan sosial komunitas 
Bimbingan sosial masyarakat merupakan bimbingan masyarakat 

yang dilakukan setelah aftercare. Bimbingan ini diterapkan dengan 

menggunakan kehidupan dan interaksi dengan masyarakat yang menjadi 

lingkungan residen setelah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

dalam panti. Melalui penerapan metode ini, lingkungan komunitas perlu 

diciptakan sehingga dapat mendukung terhadap proses pemulihan residen, 

sekaligus dalam upaya pencegahan kembalinya residen menggunakan 

NAPZA atau relapse. 

Sasaran pelayanan rehabilitasi sosial melalui metode TC adalah: 

a. residen atau penyalahguna NAPZA 

b. keluarga 

c. komunitas yang dekat dengan residen 

 

4.5.How is treatment provided in a therapeutic community? 
 TC Treatment menurut www.nida.nih.gov dapat dibagi menjadi tiga 

tingkatan,yaitu 

Tingkat 1.Induction and early traetment 
Umumnya terjadi selama 30 hari, dengan program-program untuk 

menyesuaikan individu kedalam TC. Penghuni baru mempelajari 

kebijakaan TC dan prosedur, serrta membangun kepercayaan dengan staff 

dan penghuni lain, memulai menghadiri penilaian personal dan kebutuhan, 

mulai memahami alam adiksi(ketergantungan) dan harus memulai 

berkomitmen pada proses pemulihan. 
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Tingkat 2.Primary tratment 
Pada tingkatan ini terjadi Peningkatan perilaku, peningkatan pemahaman 

tentang sifat manusia, mengembangkan kedewasaan, peningkatan 

kemampuan mengurus diri sendiri,peningkatan status dalam komunitas. 

Primary tratment sering menggunakan sebuah struktur model dari 

perkembangan peningkatan level dari tingkah laku sosial, perilaku,dan 

tanggung jawab. TC dapat menggunakan perantara atau campur tangan 

untuk mengubah tingkah laku individu, persepsi dan perilaku yang 

berhubungan memakai obat dan yang berhubungan dengan sosial, 

pendidikan, vokasional, kekeluargaan dan kebutuhan psikologi individu. 

Tingkat 3. Re-entry 
Pada tingkatan ini Residen harus memiliki keahlian untuk mengambil suatu 

keputusan, peningkatan kemampuan mengatur dirinya. Keberhasilan 

transisi kedalam masyarakat luas adalah tujuan akhirnya.Terdiri atas 

individu dan terapi keluarga, vokasional dan educational.Kelompok Self-

help seperti Alcoholics Anonymous dan Narcotics Anonymous sering 

digunakan kedalam TC treatment dimana resident TC disarankan 

berpartisipasi didalam kelompok diatas setelah selesai perawatan. 

Sruktur Progam ( www.ykst.com)

a. Pembentukan/perubahan perilaku  

b. Emosional/psikologis 

c. Intelektual/Spiritual 

d. Keterampilan Kerja/Bertahan Hidup 

Pada keterangan dibawah dapat dilihat penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari rehabilitan dalam TC, yaitu 

What is daily life like in a therapeutic community? 

The TC day is varied but regimented. A typical TC day begins at 7 

a.m. and ends at 11 p.m. and includes morning and evening 

house meetings, job assignments, groups, seminars, scheduled 

personal time, recreation, and individual counseling. As 

employment is considered an important element of successful 

participation in society, work is a distinctive component of the TC 
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model.  

In the TC, all activities and interpersonal and social interactions 

are considered important opportunities to facilitate individual 

change. These methods can be organized by their primary 

purpose, as follows:  

Clinical groups (e.g., encounter groups and retreats) use a 

variety of therapeutic approaches to address 

significant life problems. 
Community meetings (e.g., morning, daily house, and general 

meetings and seminars) review the goals, 

procedures, and functioning of the TC. 
Vocational and educational activities occur in group sessions 

and provide work, communication, and 

interpersonal skills training. 
Community and clinical management activities (e.g., 

privileges, disciplinary sanctions, security, and 

surveillance) maintain the physical and 

psychological safety of the environment and 

ensure that resident life is orderly and productive. 

4.6. What are TC Service54 
4.6.1.Gambaran Umum 

Metode TC merupakan salah satu modalitas terapi dalam bentuk 

rehabilitasi resedensial jangka panjang yang dapat mencapai jangka waktu 

satu tahun atau lebih. Prinsip dasar dari metode ini adalah addct to addict 

maksudnya para pengguna membentuk suatu komunitas untuk saling 

membantu dalam proses pemulihan dari masalah ketergantungan NAPZA. 

Selain prinsip addict to addict para residen juga diwajibkan untuk dapat 

bekerja sama dengan semua unsur/ petugas yang terlibat dalam panti 

tersebut seperti konselor, pekerja sosial maupun profesi lain yang ada 

sesuai dengan perananya masing-masing. 

 
54 Ibid No.26 
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Dalam menjalani program dengan metode TC ini setiap residen akan 

melewati tahapan di mana setiap tahapan mampunyai tujuan, sasaran 

mekanisme serta peran dari pekerja sosial yang berbeda-beda dan 

mempunyai kekhususan. Pada setiap tahapan akan dilakukan suatu 

evaluasi, untuk mengetahui kemajuan dari masing-masing residen untuk 

masuk ketahapan berikutnya.  

Peran keluarga maupun masyarakat diperlukan dalam proses 

rehabilitasi. Hal ini sangat penting mengingat pada akhirnya mereka harus 

kembali kepada keluarga dan masyarakat yang dekat dalam kehidupannya. 

Peran keluarga maupun orang-orang terdekatnya dibagi menjadi tiga 

bentuk kegiatan yaitu: 

a. Family Visit(kunjungan keluarga) 

Dalam kegiatan ini residen yang sudah disetujui untuk bertemu 

dengan orang tua, boleh dikunjungi oleh orang tua/wali sesuai waktu 

yang telah ditentukan pada umumnya dua minggu sekali. 

b. Family Support Group/FSG(kelompok Dukungan Keluarga) 

Kegiatan ini merupakan pertemuan antara orang tua residen saja, 

di mana mereka dapat berbagi perasaan, pengalaman dan harapan 

mereka. Umumnya dilakukan dua minggu sekali. 

c. Family Saturday 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh orang tua/wali residen dengan 

seluruh jajaran staf. Kegiatan berbentuk seminar dan kelompok 

diskusi dengan topik masalah ketergantungan dan hubungan 

keluarga. Dilakukan sekali sebulan pada hari sabtu. 

4.6.2.Tahapan Pelayanan55 
a. Proses penerimaan(intake process)

Pada tahap ini calon residen diharap telah bebas dari NAPZA 

dengan membawa hasil test urine(hasil tes negatif), lalu dilanjutkan 

dengan wawancara dan berbagai data/informasi tentang calon 

residen dan pihak keluarga(orang tua),kemudian mengisi perjanjian 

yang telah disepakati oleh orang tua dan calon residen dan dibuat 

 
55 Ibid No.26 
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oleh lembaga didokumentasikan ke dalam file.Lalu tahapan 

berikutnya adalah residen memasuki tahapan primary stage. 

Bagi calon residen yang datang tanpa membawa hasil tes urine 

atau hasil test urine menunjukan positif, maka dilakukan terlebih 

dahulu proses detoksifikasi . 

Setelah proses intake calon residen memasuki tahap orientasi. 

Tahap orientasi adalah tahap pengenalan dan proses adaptasi pada 

program, lingkungan dan berbagai aturan yang ada di panti dan 

berbagai fasilitas di dalamnya. Pada masa ini masih diberikan 

toleransi terhadap peraturan-peraturan panti, keluarga tidak 

diperkenankan mengunjungi selama proses orientasi.  

1) Tujuan:

� Untuk mengetahui latar belakang penggunan NAPZA 

� Untuk mengetahui latar belakang permasalahan calon 

residen 

� Untuk terciptanya persetujuan antara orang tua dan calon 

residen dengan pihak panti 

� Untuk mengenal, mengerti dan beradaptasi terhadap 

program, lingkungan dan aturan-aturan lembaga. 

2) Mekanisme:

� Calon residen datang didampingi orang tua 

� Dilakukan wawancara yang didalamnya berisis proses 

pengungkapan dan pemahaman masalah(assesment) untuk 

mengetahui:biodata calon residen,latar belakang 

keluarga,lingkungan sosial calon residen,riwayat penggunaan dan 

aspek kejiwaan yang meliputi sex dan kesehatan mental 

� Pemeriksaan kesehatan fisik(dilakukan oleh tim medis), 

meliputi: 

i. Kondisi fisik dan psikis secara umum 

ii. Riwayat penyakit yang pernah diderita 

iii. Riwayat penyakit yang diderita saat ini sebagai akibat 

pengguna NAPZA(HIV,TBC,Hepatitis B_C dan lain-lain). 

iv. Pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi 

v. Pemeriksaan urine untuk NAPZA 
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vi. Penentuan kondisi klinis untuk menjalani program 

detoksifikasi atau tidak. 

� Dilakukan pemeriksaan fisik (badan)dan barang yang akan 

dibawa masuk ke dalam fasilitas TC. 

� Setelah proses intake ,calon residen memasuki tahap 

orientasi 

� Apabila calon residen mengalami masalah gangguan 

kejiwaan atau penyakit menular terlebih dahulu dirujuk ke 

lembaga terkait. 

b. Tahap awal (primary stage)

Tahapan ini dilaksanakan selama kurang lebih selama 6-9 bulan 

yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Younger member

Pada tahap ini residen mulai mengikuti program dengan 

proaktif, artinya dia telah dengan aktif mengikuti program yang telah 

ditetapkan oleh lembaga. Pada tahap ini residen boleh dikunjungi 

keluarganya selama dua minggu selama satu kali didampingi salah 

satu senior atau pekerja sosial. Boleh juga menerima telepon akan 

tetapi didampingi. 

 

TUJUAN: 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk lebih mengenal peraturan, 

filosofi, proses, atau prosedur dan terminologi( istilah-istilah yang 

digunakan dalam TC) 

2) Middle peer

Pada tahap ini residen sudah harus bertanggung jawab pada 

sebagian pelaksanaan operasional panti/lembaga, memimbing 

younger member dan induction(residen yang masih dalam masa 

orientasi), menerima telepon tanpa pendamping, meninggalkan 

panti bersama(didampingi) orang tua dan senior(day with 

companion) secara bertahap mulai 4 jam sampai dengan 2 jam.  

TUJUAN: 
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� Untuk meningkatkan tanggung jawab residen terhadap diri 

sendiri, komunitas dan panti. 

� Untuk meningkatkan disiplin, kejujuran dan kepercayaan 

terhadap orang lain. 

3) Older member

Pada tahap ini residen harus bertanggung jawab pada staf dan 

lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional panti 

dan bertanggung jawab terhadap residen yunior. 

Pada tahap ini residen sudah boleh meninggalkan panti selama 

24 jam dengan didampingi keluarga dan senior 

pendamping.residen juga boleh meninggalkan panti bersama teman 

satu angkatan maximal 8 jam. 

TUJUAN: 

� Untuk meningkatkan tanggung jawab residen terhadap diri 

sendiri, seluruh komunitas dan terhadap operasional panti. 

� Untuk meningkatkan disiplin, kejujuran dan kepercayaan 

terhadap orang lain. 

� Meningkatkan kemampuan penyesuaian diri residen 

terhadap lingkungan luar yaitu, keluarga, peer group dan 

masyarakat. 

KEGIATAN-kegiatan kelompok yang ada pada tahap ini adalah : 

� Moorning Meeting 

Morning meeting adalah komponen utama dilaksanakan setiap 

pagi hari yang mengawali kegiatan residen dan diikuti oleh 

seluruh residen. Merupakan suatu forum untuk membangun 

nilai-nilai sistem pada kehidupan yang baru.  

 

� Encounter Group 

Goup ini dirancang khusus untuk mengekspresikan atau 

menyatakan perasaan kesal, kecewa, marah, sedih dan lain-

lain. Group ini adalah bagian untuk memodifikasi perilaku agar 

menjadikan lebih disiplin. 

� Static Group 
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Adalah bentuk kelompok lain yang digunakan dalam upaya 

pengubahan perilaku dalam TC. Kelompok inimembicarakan 

berbagai macam permasalahan kehidupan keseharian dan 

kehidupan yang lalu. 

� PAGE (Peer Accountability Group Evaluation) 

Adalah suatu kelompok yang mengajarkan residen untuk dapat 

memberikan suatu penilaian positif dan negatif dala kehidupan 

sehari-hari terhadap sesama residen. Dalam kelompok ini tiap 

residen dilatih meningkatkan kepekaan terhadap perilaku 

komunitas. 

� Haircut 

Suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada residen yang 

melakukan pelanggaran secara berulang-ulangg dan telah 

diberikan sanksi talking to(teguran lisan secara langsung saat 

terjadi pelanggaran) dan pull up(peringatan dan nasehat yang 

disampaikan pada moorning meeting). 

� Weekend Wrap Up 

Suatu kegiatan yang membahas perjalana kehidupan selama 1 

minggu. Ini terfokus pada residen yang mendapatkan satu 

kelonggaran untuk keluar bersama keluarga ataupun bersama 

teman angkatannya. 

� Learning Experiences 

Adalah bentuk-bentuk sanksi yang diberikan setelah menjalani 

haircut, family haircut dan general meeting.Tujuannya agar 

residen belajar dari pengalamannya untuk dapat mengubah 

perilaku. 

c. tahap lanjutan(Re-Entry Stage) 

Re-entry adalah suatu tahapan proses lanjutan setelah tahap 

primer dengan tujuan mengembalikan residen kedalam kehidupan 

masyarakat (resosialisasi) pada umumnya. Tahap ini dilaksanakan 

selama 3 sampai 6 bulan. Tahap ini meliputi: 

1) Orientasi

Yaitu tahap adaptasi terhadap lingkungan re-entry.selama 

orientasi residen tidak boleh meninggalkan panti. Tahap ini 
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dilaksanakan selama dua minggu. Residen belum mendapatkan 

uang jajan, tidak boleh bertemu orang tua dan sanksi terhadap 

pelanggaran berupa tugas-tugas rumah. 

TUJUAN:  

Agar residen mengetahui dan memahami program-program yang 

ada dalam tahap lanjutan. 

2) Fase A

Pada fase ini residen sudah mendapatkan hak berupa: uang 

jajan setiap minggu, dapat dikunjungi orang tua setiap 

waktu,diberikan ijin menginap satu malam selama dua minggu 

sekali pada malam minggu(tergantung performance). Residen juga 

boleh mempunyai aktivitas diluar panti bersama residen lain. 

TUJUAN: 

� Meningkatkan kemampuan residen dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah dalam keluarga. 

� Melatih kemampuan residen untuk mengelola waktu dan uang. 

3) Fase B

Pada fase ini residen sudah mempunyai hak berupa: boleh 

melakukan aktivitas diluar seperti les, kuliah, bekerja, boleh 

meminta tambahan uang saku sesuai dengan kebutuhan, 

memperoleh ijin pulang menginap dua malam, dua minggu sekali, 

hari jumat,saptu, minggu. 

TUJUAN: 

� Agar residen mulai dapat mengimplentasikan rencana yang 

dibuat pada fase A untuk mencapai karier dan tujuan-tujuan 

kehidupan. 

4) Fase C

Pada fase ini residen memiliki hak yang sama seperti pada fase 

A dan B, yang berbeda pada home leave(ijin pulang) tergantung 

reguest dan keputusan staff. 

TUJUAN: 

� Meningkatkan kemandirian residen 

� Menstabilkan perubahan yang terjadi dalam diri residen dan 

keluarganya 
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� Sosialisasi 

� Melatih untuk dapat menghadapi dan mengatasi tekanan dari 

luar secara langsung. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahap Re-entry, yaitu: 

i. Group re- entry 

Adalah suatu wadah dimana dapat banyak membantu perubahan 

terhadap sikap dan perilaku dari seseorang residen ke arah yang lebih 

baik. 

Group yang ada di Re-entry 

� The Circle  

� Male Awarenes 

� Crakel Barel 

� Seminar 

� Religious Session 

� Morning Comitment 

� Morning Meeting 

� Turn Over Meeting 

� Extended 

� Static Group 

� Dynamic Group 

ii. Treatment  

� Allowences/ Uang Saku 

� Task (Tugas) 

� Home Leave/ Bussines 

Pass 

� Chores/ Function 

� Spiritual 

� Counseling 

� Les, Kuliah, Sekolah, 

Kerja 

� Time Management 

� Request 

� Night Entertainment 

� Home Leave 

� Bussines Pass 

� Leisure Time 

� Out Door Sport 

� Static Outing 

� Family Outing 

� Narcotic Anonymous  

 

d. Aftercare Program(Bimbingan Lanjut) 

Program yang ditujukan bagi Ex-residen atau alumni program ini 

dilaksanakan diluar panti dan diikuti oleh semua angkatan dibawah 

supervisi dari staff Re-entry. Tempat pelaksanaan disepakati 

bersama. 

TUJUAN: 
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Agar mereka(alumni TC) mempunyai tempat/ kelompok yang 

sehat dan mengerti tenteng dirinya serta mempunyai lingkungan 

hidup yang positif. 

Gambaran secara rinci dari masing-masing tahap serta 

spesifikasinya yang harus dilewati oleh setiap residen dapat dilihat 

pada bagan berikut 
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Wawancara awal
Informed concent
Pemeriksaan fisik
Penigisian formulir
Orientasi program
(walking paper)

Pengenalan
program dan
fasilitas panti. • aktif dalam mengikuti

program
• -..penerapan sanksi
• (reward&pushment)
• dikunjungi keluarga
• kegiatan FSG
• kegiatan kelompok

YOUNGER MEMBER

- mulai bertanggung jawab
terhadap sebagian
operasional lembaga

- menjadi buddy younger
member

- sudah dapat keluar dari
fasilitas TC dengan
pendamping

- kegiatan dalam kelompok

- dilaksanakan FSG

MIDDLE PEER

INTAKE PROCESS

ORIENTASI
(kurang Lebih 28hari)

- Sudah bertanggung
jawab penuh terhadap
rumah/fasilitas.

- Pelaksanaan reward
dan pushment secara
penuh.

- Boleh meniggalkan
fasilitas.

- Dilaksanakan FSG

- Mengikuti kegiatan
kelompok

- Dinyatakan graduate

OLDER MEMBER

- Pengenalan
program re-entry

- Didampingi buddy

- Tidak boleh
dikunjungi
keuarga

- Tidak boleh
meninggalkan
fasilitas TC

- Sanksi berupa
tugas-tugas
mengurus rumah

- Mengikuti kegiatan
kelompok

PHASE ORIENTASI

- mengikuti kegiatan
kelompok

- dapat dikunjungi
setiap waktu

- diberi ijin pulang
menginap 1malam
2minggu sekali

- boleh menerima
uang jajan setiap
minggu secara
teratur

- boleh melakukan
aktifitas diluar TC

PHASE A

- mengikuti kegiatan
kelompok

- dapat dikunjungi
setiap waktu

- diberi ijin pulang
menginap 2
malam 2minggu
sekali

- boleh menerima
tambahan uang
jajan

- boleh melakukan
aktifitas diluar
fasilitas TC

PHASE B

- mengikuti kegiatan
kelompok

- dapat dikunjungi
setiap waktu

- diberi ijin pulang

- boleh meminta
tambahan uang
jajan

- boleh melakukan
aktifitas diluar TC

- konseling final
untuk persiapan
pulang

PHASE C

PRIMARY STAGE (kurang lebih 6-9 bulan) RE-ENTRY STAGE (kurang lebih 6-9 bulan)

- Mengikuti kegiatan kelompok yang
beranggotakan alumni TC

- Sharing dalam kelompok tanpa ditanggapi

- Di observasi oleh staf

- Waktu dan tempat sesuaikesepakatan
kelompok

AFTERCARE PROGRAM

Kembali ke lingkungan masyarakat

Gambar II.17.PROSES PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI METODE
TC

Sumber:2003.Metode Therapeutic Community Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA,Departemen Sosial:Jakarta



PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZAdiD.I.Yogyakarta Pendekat anTher apeut i cCommuni t y

59

BABII-NAPZA, KETERGANTUNGAN, REHABILITASI&TC



PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZAdiD.I.Yogyakarta Pendekat anTher apeut i cCommuni t y 

60 

 

BABII-NAPZA, KETERGANTUNGAN, REHABILITASI&TC

II.5.   STUDI  KASUS  Tempat Rehabilitasi Napza 
 Tempat rehabilitasi narkoba atau napza diIndonesia semakin hari semakin 

bertambah, akan tertapi sungguh disayangkan jumlah penderita ketergantungan 

NAPZA tidak mengalami penurunan.Oleh sebab itu bermunculan tempat 

rehabilitasi dengan menggunakan berbagai metode, ada yang menggunakan 

tenaga spiritual, medis, psikoterapi, program-program yang diadopsi dari luar 

Indonesia maupun penerapan berbagai metode tersebut. Hal tersebut disebabkan 

hingga kini penelitian yang dilakukan dan sedang belum menemukan cara yang 

benar-benar efektif untuk menyembuhkan ketergantungan NAPZA. 

 Berikut beberapa tempat rehabilitasi di Indonesia yang dalam merehabnya 

menggunakan metode yang diadopsi dari luar negri yaitu TC. Tempat rehabilitasi 

ini berlokasi antara lain di surabaya-mojokerto, bogor serta sukabumi.Metode 

tersebut biasanya menekankan pada keterikatan kelompok,sebagai keluarga 

besar. Design tempat rehabilitai ini memiliki beberapa kemiripan baik tampilan 

maupun pemenuhan kebutuhan ruang. Berikut akan dibahas lebih lajut tempat 

rehabilitasi tersebut, 

5.1.Yayasan Rumah Sakinah56 

5.1.1.Sejarah Singkat dan Lokasi 
Rehabilitasi Rumah Sakinah didirikan di Bogor, oleh Yayasan 

Keluarga Sakinah, sebuah lembaga sosial swadaya masyarakat yang 

bergerak di bidang pemulihan pecandu narkoba. 

5.1.2.Visi dan Misi 
a. Visi 

Rumah Sakinah menerapkan Therapeutic Community dan program 

Spiritual yang lahir dari suatu kesadaran terhadap peran kekuatan iman 

kepada Allah S.W.T  

b. Misi 

Membantu para pecandu mengatasi kecanduan, mengubah pola hidup 

mereka yang anti sosial melalui lingkungan Extended Family, disiplin, 

kasih sayang, penghargaan dan kritik yang membangun. 

 

56 http://www.rumah sakinah.com 
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5.1.3.Pelayanan dan Program Kegiatan 
Pelayanan: 

Pelayanan pada rumah sakinah TC dan Spiritual diberikan selama 6 

bulan sebagai tahapan Primary Care ditambah 5 bulan sebagai tahapan 

Re-entry dan seterusnya sebagai tahapan Aftercare. Program ini diadakan 

untuk remaja Putra dan Putri. Program Spiritual ini ditempatkan pada porsi 

yang sejajar dengan TC. 

Program: 

Pada tempat rehabilitasi ini para pecandu diharapkan sudah 

mengalami proses detoksifikasi, sebab rehabilitasi ini memiliki setting 

tempat pemulihan dengan metode komunitas yang dikenal dengan 

sebutan therapeutic community . dimana aspek penyembuhan disini 

melalui proses belajar dan berlatih secara intensif yang menekankan pada 

pembentukan dan perubahan perilaku melalui tekanan teman sebaya 

(peer group pressure), pembentukan emosi /psikologis melalui teknik-

teknik konseling yang dirancang untuk membantu ex pecandu mengatasi 

permasalahannya(problem solving), pembentukan intelektual/spiritual 

yang ditujukan untuk meningkatkan kebiasaan intelektual melalui seminar, 

rekreasi, dan kegiatan spiritual, dan melalui ketrampilan 

vokasional/bertahan hidup, proses untuk mengkaji kemampuan akademis 

dan vokasional dalam menghadapi resosialisasi. 

Program pendidikan yang ditawarkan adalah bahasa arab, agribisnis, 

art/musik. Untuk program social event dilakukan seminar, pameran, siaran 

radio,bakti sosial serta konsultasi narkoba. Pada special event para 

rehabilitan diajak keluar untuk menikmati rekreasi dan cinema.

5.1.4.Analisa 
Secara garis besar rumah sakinah memiliki bentuk seperti rumah 

tinggal biasa. Tetapi berbeda dengan rumah pada umumnya, fasilitas disini 

sangat beragam dengan bangunan yang terpisah-pisah serta besaran ruang 

yang beragam, prasarana tersebut yaitu ruang makan(café biru) yang 

didesain seperi rumah makan dengan taman-taman pada sekelilingnya. 

Mushola terdapat dihalaman berdekatan dengan lapangan basket ,lapangan 

sepak bola, lapangan bulu tangkis serta gazebo. Tampilan mushola serta 

gazebo memiliki bentuk sederhana yang berakar dari bangunan tradisional 
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indonesia dengan menonjolkan material bangunan dari bambu serta ijuk 

sebagai bahan atap. 

 

Pada proses rehabilitasi ini, penderita dikelompokan (3-5 orang) dan 

ditempatkan pada unit-unit pondokan yang disuasanakan seperti rumah dan 

diawasi oleh ibu/bapak asuh pada setiap unitnya. Fasilitas pendukung 

seperti ruang fitnes, mushola, studio, lapangan basket, r.makan, gazebo 

serta taman disediakan untuk menunjang proses rehabilitasi. 

Ruang tidur menampilkan warna-warna yang lembut yang memberikan 

ketenangan. Dengan bukaan yang cukup luas, ruang tidur memberikan 

kesan lega dan bebas karena dapat memandang keluar dengan lepas. Agar 

tampilan tidak menjadi monoton maka digunakan permainan kisi-kisi 

berwarna hijau. 

 

Namun pada ruang fitnes sepertinya tidak terencana secara maksimal. 

Tampilan lantai keramik putih dengan hiasan dinding berwarna putih yang 

berkesan luas dan dingin juga penataan peralatan tidak variatif, tidak 

mendukung terciptanya aktivitas sosial dan olahraga itu sendiri. 

5.2.Wahana Kinasih Surabaya57 
5.2.1.Sejarah Singkat 

Berangkat dari pengalaman pribadi memiliki anak seorang 

penyalahguna narkoba dan keprihatinan atas kurangnya program 

rehabilitasi narkoba yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, 

maka ibu RA. Nanik Sunarni mendirikan Wahana Kinasih pada 25 Maret 

2001. Biaya perawatan di panti-panti rehabilitasi narkoba masih tergolong 

mahal untuk ukuran masyarakat Indonesia, hanya segelintir penyalahguna 

narkoba yang mampu menjalani program rehabilitasi narkoba dikarenakan 

keterbatasan dana (berdasarkan salah satu survey; hanya 5% dari pencari 

layanan rehabilitasi yang menjalani rehabilitasi dikarenakan faktor biaya). 

Melihat kenyataan ini, maka Wahana Kinasih menciptakan sistem subsidi 

silang (klien yang mampu menolong klien yang kurang/ tidak mampu) yang 

 
57 http://www.Wahana-Kinasih.or.id 
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diharapkan dapat membantu para penyalahguna narkoba dari berbagai 

lapisan masyarakat, tanpa membedakan kemampuan ekonomi keluarganya. 

5.2.2.Lokasi 
Wahana kinasih merupakan tempat rehabilitasi narkoba dengan dua 

lokasi yaitu, lokasi pertama terletak di kota mojokerto dengan alamat pada Jl 

Keramat 7 KemlokoTrawas yang merupakan primary kampus, sedangkan 

lokasi kedua terletak dikota surabaya dengan alamat Nginden Intan Tengah 

8. pada lokasi kedua ini terdapat bangunan Re-entry Unit 

5.2.3.Visi dan Misi 
a. Visi 

Mencurahkan sebaik mungkin kemampuan bersama dan pribadi untuk 

mengangkat harkat manusia dengan secara konsisten mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas dan efektifitas dari seluruh kegiatan yang 

dilakukan. 

b. Misi  

Memberdayakan setiap individu yang berinteraksi dengan Wahana 

Kinasih, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk terlibat 

didalam proses penyembuhan, perkembangan dan perubahan yang 

menguntungkan diri mereka sendiri, keluarga dan komunitas mereka 

 

5.2.4.Pelayanan dan Program Kegiatan 

Pelayanan: 

 Program pemulihan bagi penyalahguna narkoba, Program 

pemulihan bagi keluarga dan orang dekat dari penyalahguna 

narkoba,Pendidikan masyarakat tentang permasalahan narkoba dan 

HIV/AIDS,Pelatihan untuk menjadi tenaga ahli didalam merespon 

permasalahan narkoba dan HIV/AIDS 

Program Kegiatan: 

Dalam rehabilitasi ini dilakukanbeberapa kegiatan yang bertempat 

didalam maupun diluar lokasi rehab yaitu, kegiatan seminar, kunjungan 

keinstansi-instansi, aksi turun kejalanan, pelatihan dan pertemuan-
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pertemuan seperti NA(Narcotic Anonymus). Kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada keterangan gambar dibawah ini, 

 

5.2.5.Analisa 
Tempat rehabilitasi ini memiliki fisik berupa bangunan rumah tinggal 

pada umumnya. Berbeda dengan tempat rehabilitasi-rehabilitasi lain yang 

umumnya berpenampilan rumah sakit maupun pondok pesantren. 

Walaupun berbentuk rumah namun fasilitas didalamnnya beragam 

yaitu gazebo yang ditempatkan dihalaman, dengan fungsi sebagai area 

interaksi sosial sesama rehabilitan yang terbuka.Didalam rumah terdapat 

ruang berinteraksi yang lain yang dikenal dengan nama ruang tamu/ruang 

keluarga. Untuk mengatasi kebosanan yang timbul selama pemulihan, 

wahana kinasih memfasilitasi ruang hobi dimana didalamnya para 

rehabilitan dapat bermain musik maupun bermain(bilyard). Prasarana 

olahraga dapat dijumpai pada area diluar rumah yang berupa kolam renang. 

Interior bangunan ini cenderung sama untuk segala ruang, yaitu warna 

ruang yang monoton bercat putih serta penataan funitur yang ditata tidak 

berdasarkan fungsi khusus.Untuk eksterior bangunan menggunakan 

permianan warna pastel orange yang diharapkan mendatangkan keceriaan 

dan putih seperti layaknya bangunan rumah-rumah pada umumnya. 

5.3.Kampus Salabintana 
5.3.1.Sejarah Singkat 

Yayasan Tulus Hati adalah suatu yayasan Nirlaba di Salabintana, 

Sukabumi dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan dukungan 

tambahan, paska terapi medis, untuk meninggalkan ketergantungannya 

pada Narkoba agar dapat kembali bergabung dengan keluarga dan 

masyarakat sebagai insan muda yang masih potensial. Yayasan memulai 

pelayanan program pemulihan dari ketergantungan narkoba di Kampus 

Salabintana dan program dukungan keluarga di Jakarta. Dan sejak tahun 

2001 dimulai program lanjutan untuk menyiapkan para alumnus kembali ke 

masyarakat. 

5.3.2.Visi dan Misi 
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kampus Salabintana mengutamakan program bagi para remaja dan 

dewasa muda yang masih berkeinginan untuk menghentikan 

ketergantungannya pada narkoba dan memulai kehidupan yang baru dan 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri dengan dukungan dari para 

konselor dan pendidik yang mengerti dan berpengalaman yang didasari oleh 

suasana aman, nyaman, damai, saling terbuk dan terpercaya. 

Misi Yayasan Tulus Hati adalah menjadi lembaga sosial yang paling 

profesional dalam bidangnya, dan didasari oleh misi tersebut, motto kami 

adalah dengan tulus hati dan secara professional  

5.3.3.Lokasi 
Luas lebih kurang 11 hektar di desa Wanasari, Salabintana, 

Sukabumi, dan terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. 

Faktor udara yang segar, bebas polusi, alam yang asri serta jauh dari 

kebisingan sangat menunjang bagi efektivitas proses belajar dan pemulihan 

fisik serta mental para siswa/i. 

5.3.4.Pelayanan dan Program Kegiatan 
Sebagai peserta program, para siswa/i akan diberikan kesempatan 

belajar kembali bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka akan 

dapat mengemukakan masalah mereka dengan mendapat dukungan dari 

para konselor dan pendidik yang mengerti dan berpengalaman. Konsep 

dasar program untuk para siswa/i disusun dengan memperhatikan asumsi-

asumsi sebagai berikut : 

� Bertujuan agar siswa/i siap kembali ke masyarakat dan keluarga 

sebagai anggota masyarakat dan keluarga yang berpotensi. 
� Penanganan yang memperhatikan keunikan individu. 
� Penggunaan metode non-konfrontatif 
� Program bersifat holistik dan eklektik 

Program disusun dengan memperhatikan berbagai aspek dalam 

kehidupan siswa/i seperti : 

- Psikis 

- Pendidikan(teraputik,ketera

mpilan dan akademis) 

- Spiritual/Kerohanian 

- Olahraga 

- Rekreasi 

- Relaksasi 

- Penggunaan waktu bebas 

- Hubungan dengan 

keluarga 



PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZAdiD.I.Yogyakarta Pendekat anTher apeut i cCommuni t y 

66 

 

BABII-NAPZA, KETERGANTUNGAN, REHABILITASI&TC

- Pola sosialisasi yang sehat 
� Peran serta keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pemulihan siswa/i. 
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Kegiatan yang dilakukan :  

a. Konseling individu (baik untuk siswa/i maupun anggota keluarga)  

b. Terapi kelompok (baik yang sifatnya informatif, edukatif dan 

teraputik) Pendidikan (Bahasa Inggris, ketrampilan, dan 

komputer)  

c.Pertemuan keluarga setiap dua minggu (bagian dari program 

dukungan keluarga)  

d. Kegiatan untuk menunjang kemandirian siswa/i  

e. Kegiataan keagamaan (disesuaikan dengan agama masing-

masing siswa/i)  

f. Rekreasi  

g. Olah raga  

h. Pemeriksaan medis secara berkala 

5.3.5.Analisa 

Konsep tata ruangnya merupakan hasil studi perbandingan atas 

beberapa survey studi terhadap berbagai fasilitas sejenis di Amerika serikat 

dan Australia. Kampus ini berdiri di atas tanah seluas 11 Ha dengan mata 

air sendiri, hutan seluas 2 Ha, dll. Faktor udara yang segar, alam yang asri 

serta jauh dari kebisingan sangat menunjang bagi efektivitas proses 

pemulihan fisik serta mental para siswa/i. Areal perkebunan seluas 10.2 

hektar disediakan untuk agro wisata para siswanya sekaligus sebagai 

proses pemulihan.untuk area tata ruang luar segaja didesain untuk 

mendukung suasana pemulihan,karena ruang terbuka dengan warna hijau 

rumputnya, tanah yang berkontur, mendatangkan kesejukan dan filter 

udara serta penataan landscape mampu menjadi barier kemonotonan 

lingkungan.berikut gambar lahan agro wisata serta taman sebagai area 

terbuka hijau, 

Fasilitas kampus terdiri dari empat rumah dengan kapasitas total 80 

siswa/i, Bangunan utama yang terdiri dari berbagai ruang (konseling, ruang 

belajar, ruang komputer, ruang band, ruang perpustakaan, ruang makan 

utama dengan kapasitas 240 orang, dapur utama dengan standar 

hotel),mushola untuk kapasitas 80 orang, dsb. Fasilitas olahraga terdiri dari 

kolam renang, lapangan basket, dan peralatan kebugaran tubuh. 
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Fasilitas-fasilitas terorganisasi dalam blok-blok massa berukuran 

besar dengan tampilan bangunan sederhana dan berwarna lembut. Berikut 

gambar rumah ke-satu dan rumah ke-dua(Gambar II.28), sebagai area 

penginapan dari empat buah rumah (penginapan) yang disediakan. 

Penampilan eksterior penginapan ini, seperti rumah dua lantai pada 

umumnya dengan bukaan jendela yang lebar dan beratap limasan, tetapi 

penampilan bangunan ini sungguh polos sebagai rumah lebih tepat seperti 

bangunan institusional. Pada bangunan mushola dan ruang ibadah lain 

(Gambar II.29)kepolosan penampilan masih tetap sama, variasi dapat 

ditemukan pada atap yang bertingkat yang diadopsi dari bentuk bangunan 

beribadah tradisional diIndonesia pada umumnya. Walaupun penataan tata 

ruang luar baik, dimana lahan berkontur dengan didukung penataan 

sirkulasi yang jelas, memecah kemonotonan dengan tangga bertingkat, 

penataan taman serta material finishing berupa batu kali, tetapi sangat 

disayangkan tidak terdapatnya suatu ciri khas dari masing-masing massa 

yang menunjukan fungsi bangunan tersebut.  

 

Bangunan utama memiliki berbagai ruang dengan fungsi yang 

berbeda-beda,umumnya tidak dijumpai tampilan ruang dalam(interior) yang 

mendukung suasana beraktivitas didalam ruang tersebut.namun dari segi 

besaran ruang sudah terdesain dengan baik. Ruang-ruang itu antara 

lain;dari ruang multiguna, ruang komputer, ruang band, ruang konseling, 

ruang kelas, ruang alumnus dan perpustakaan. 

 

Pada ruang konseling,penataan sofa, penggunaan sofa, warna sofa 

dan warna tembok yang berwarna pastel sangatlah tepat diaplikasikan, 

karena dapat mendorong suasana relaks dalam berinteraksi antarpersonal. 

Ruang alumnuspun, penataan interiornya sudah mendukung suasana yang 

mampu merangsang interaksi sosial antar alumnus dengan alumnus, peer-

concelor maupun staff lain. Hal tersebut dapat dilihat pada warna furniture 

yang diaplikasikan pada ruang ini beserta hiasan-hiasan dinding yang 

semakin menambah ceria serta bentuk penataan furniturenya. Tetapi 
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sayang interior perpustakaan tidak diperhatikan, sebab penataan furniture 

berkesan formal dan apa adanya. Warna dindingpun tidak dipilih warna 

yang mampu meningkatkan konsentrasi. Suasana relaks dalam menikmati 

membaca tidak terrealisir, hanya kesan dingin dan tenang yang muncul dari 

pengaplikasian warna dinding putih. 

Sedangkan pada bangunan rumah tinggal yang terdiri dari, 4 (empat) 

Unit @20 siswa/i dan 1 staf yang bertugas. berikut dapat dilihat pada 

keterangan gambar dibawah ini; 

 
Untuk interior rumah tinggal ini, kita akan jumpai banyak bukaan-

bukaan yang mengarah ke view sekitarnya. Hal yang baik dari segi 

psikologis penghuninya karena akan mengeliminirr rasa terpenjara dalam 

ruang.tetapi sungguh disayangkan interior peruangan tidak mengakomodir 

fungsi ruang. seperti ruang belajar sebaiknya menggunakan warna yang 

merangsang konsentrasi serta penataan furniture yang non formal mungkin 

akan lebih memberikan rangsangan untuk belajar. Tidak seperti sekarang, 

berkesan luas, tenang dan formal. Penataan interir yang kurang  sesuai 

dapat dilihat pada ruang TV dan ruang tidur. 

 

BAB III 

LINGKUNGAN TERAPETIK, Tinjauan DIY & 

Pusat Rehabilitasi yang Direncanakan 

 

Pusat rehabilitasi Napza yang akan direncanakan dan dirancang dititik 

beratkan pada pendekatan theurapeutic Community(TC). Dengan pengertian 

merancang suatu lingkungan pemulihan sebagai main terapy dalam pusat 

rehabilitasi ini tanpa melupakan kenyamanan. Dengan kata lain perencanaan 

desain yang memperhatikan pembentukan lingkungan dan suasana yang 

terbentuk pada lingkungan dalam tapak/bangunan yang mendukung proses 

pemulihan berdasar atas kondisi psikologis rehabilitan.Dengan dasar 

pertimbangan : 
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• Keadaan psikologi pecandu,Yaitu keadaan psikologi pecandu yang negatif 

diubah menjadi berpsikologi positif, seperti bagaimana ia mengenali dan 

menerima jati dirinya, sehingga membangkitkan semangat hidupnya untuk 

lepas dari ketergantungan. Perubahan psikologis rehabilitan yang cenderung 

menjadi introvet atau tertutup dan memerlukan dukungan untuk kembali 

bersosialisasi dalam komunitas masyarakat dilingkungannya menjadi 

pertimbangan dalam perencanaan sebuah pusat rehabilitasi. 

• Bagaimana mengatasi beban psikologi yang timbul selama masa 

pemulihan.Proses pemulihan dapat dilakukan dengan pergantian suasana 

dan pembentukan lingkungan binaan. Suasana seperti apa yang membuat 

rehabilitan tetap bertahan untuk menjalani program rehabilitasi yang panjang 

tanpa merasa terkekang dan nyaman. Lingkungan binaan Seperti apa yang 

mampu mengakomodir proses rehabilitasi dengan pendekatan TC,Oleh 

karena itu keadaan psikologi pecandu dipahami dan dipelajari lalu dicari 

solusi untuk mengatasi beban psikologi tersebut. 

Pada paragraph diatas disebutkan proses pemulihan dan kenyamanan, 

Lingkungan dan suasana seperti apa yang didapat dari analisa psikologis. 

Berikut akan diterangkan lebih lanjut pengertian dan pemahamannya, yaitu 

 

III.1.   LINGKUNGAN  
Dalam dunia arsitektur, penataan dan perancangan suatu bangunan sangat 

dipengaruhi oleh konteks lingkungan, alam sekitar dan perilaku serta kondisi 

psikologis manusia yang menempatinya. Seperti ungkapan psikiater DR.Hans 

Esser bahwa: arsitektur dapat memberikan dorongan spiritual dan membuat 

hidup lebih indah, salah satunya dengan penciptaan suasana lingkungan yang 

familiar (Robert Gifford,1987). Penciptaan lingkungan yang familiar adalah 

merencanakan bangunan yang akrab dengan lingkungan yang ada disekitarnya. 
58Bangunan pusat rehabilitasi yang akrab dengan lingkungan alam sekitar, salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan elemen alam yang ada di sekitarnya 

kedalam perancangan bangunan dalam hal ini adalah kedalam perancangan 

Pusat rehabilitasi, karena suasana lingkungan alam sekitarnya dapat mendukung 

 
58 Asih Y.A. 2001.Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba diYogyakarta,TA Teknik Arsitektur UII. 
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proses pemulihan pecandu. Berikut adalah adalah beberapa faktor yang terlibat 

dalam proses pemulihan; 59 

� Cara membantu proses pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan 

pergantian suasana yang santai, rilex, aman, nyaman dan tenang sambil 

melalukan pengobatan.(Monica Kumala.Pusat Rehabilitasi Kesehatan di 

Abyer, TA Teknik Universitas Tarumanegara.Jakarta) 

� Seberapa jauh peran susana terhadap usaha pemulihan kesehatan 

tergantung pada setiap pribadi, bagaimana ia mengenali dan menerima 

jati dirinya sendiri sehingga membangkitkan semangat hidupnya.( Monica 

Kumala.Pusat Rehabilitasi Kesehatan di Abyer, TA Teknik Universitas 

Tarumanegara.Jakarta) 

� Pembentukan lingkungan dan suasana yang terbentuk pada lingkungan 

dan dalam tapak/bangunan sangat berperan dalam pemulihan 

mental/psikis yang pada akhirnya mendukung pemulihan fisik.( Galbraith 

Thomas. 1960.Hospitals,Clinics& Health Center,Mc Graw Hills,New York) 

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemulihan 

tidak hanya terletak pada medis saja tetapi juga pada faktor psikis. Faktor psikis 

dilakukan dengan perencanaan desain fisik bangunan yang memperhatikan 

pembentukan lingkungan dan suasana yang terbentuk pada lingkungan dalam 

tapak/bangunan yang mendukung/ membantu proses pemulihan kesehatan 

psikis. Dan pada akhirnya dapat mendukung proses TC. Tanpa melupakan 

bahwa Kenyaman sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan. 

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan lingkungan alami, terapetik 

dengan mempertimbangkan susana yang terbentuk sangatlah mutlak 

dipertimbangkan. 

1.1.Lingkungan Alami 
Pembentukan lingkungan fisik yang menunjang proses pemulihan dan 

kenyamanan. Pemulihan dapat dilakukan melalui Pengalaman di lingkungan 

alami. Hal ini didukung oleh peryataan Frederick Law Aluisted, bahwa kontak 

dengan panorama lahan alamiah adalah sangat penting bagi moralitas, 

kesehatan dan kebahagiaan manusia.(Michael Laurie,----.”Pengantar Kepada 

 
59 Setyoningsih Indah. 2004.Redesain Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta, TA Teknik Arsitektur UNS 
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Arsitektur Pertamanan”,Dept of Landscape Architecture University of 

California).Empat hal mengenai pengalaman di lingkungan alami yaitu:60 

� Solitude(kesunyian, ketenangan dan kedamaian),Merupakan hal penting 

yang dibutuhkan bagi suatu proses terapi penyembuhan/pemulihan, 

terutama bagi korban ketergantungan NAPZA. Dan hal tersebut dapat 

ditemukan pada pengalaman di lingkungan alami. 

� Perbedaan karakter dalam satu kelompok di lingkungan alami 

menawarkan keuntungan-keuntungan sosial yang unik. Hal ini turut 

mendukung dalam proses pembentukan karakter serta menggugah 

kesadarannya serta mampu lebih bersosialisasi dengan baik. 

� Pengalaman di lingkungan alami sebagai pelarian(escape) dari tekanan-

tekanan sehingga menimbulkan stress yang berasal dari kehidupan 

kota.kecenderungan ini sebagai akibat dari semakin sesaknya suasana 

kota baik secara visual maupun psikologis. 

� Enjoyment of nature, menikmati keindahan alam lebih banyak bisa 

ditemukan di lingkungan alami. Baik secara visualisasi maupun secara 

kejiwaan sangat menunjang bagi pengembalian jati diri pecandu serta lebih 

menemukan kesenangan hidup sehingga mudah diarahkan dan dirubah 

serta diolah sense nya menjadi pribadi yang lebih positif.  

Lingkungan alam sekitar yang perlu diperhatikan adalah, aspek lingkungan 

yang dapat mendukung psikologis rehabilitan yaitu’lingkungan dengan udara 

udara segar dan sejuk (sebagai penghawaan alami), matahari yang cukup 

(sebagai pencahayaan alami), Lingkungan yang damai, tenang, jauh dari 

kebisingan dan kepadatan penduduk. Pemanfaatan tanaman-tanaman hidup 

yang ada disekitarnya sebagai view dan peredam kebisingan serta polusi, View 

yang indah (penggunaan lansekap dengan pemanfaatan lahan yang cukup 

luas,pemanfaatan gunung, sungai, hutan sebagai view dan bagian dari 

lansekap), Pemanfaatan kontur alami, Pemanfaatan bahan bangunan yang 

alami seperti, batu alam, kayu dan pasir. 

Unsur Alam Aspek Dampak 
Psikologis 

Suhu Udara Sejuk, segar Nyaman, Tenang 

 
60RomnaliaDina.2002.Pondok Pesantren Bagi Penyalahgunaan Narkoba diKaranganyar.TATeknik 
Arsitektur UNS. 
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Sinar Matahari 

Pagi 

segar Semangat 

View View Indah terdapat 

elemen alam 

Senang, Nyaman, 

Damai 

Kontur Lahan Berkontur Dinamis, Tidak 

Bosan 

Suara gemricik air, burung 

berkicau, gesekan 

dedaunan 

damai, tenang 

Ruang 

Pandang 

Luas Bebas, tak 

terpenjara 

Air Bersih Memiliki daya 

penenang 

Tanaman Keindahan alami kepuasan batin 

Sumber:Sarwono,Sarlito W.1992.Psikologi Lingkungan. Jakarta: Gramedia. 

Didalam psikologi lingkungan dijelaskan bahwa faktor kondisi lingkungan 

sekitar yang mempengaruhi kondisi psikologis adalah;61

� Keteraturan 

Tanaman yang terpelihara rapi dan bunga-bunga hidup lebih disukai dari 

pada halaman dan tanaman buatan maupun tanaman liar. 

� Texture. 

Kasar lembutnya suatu pemandangan, hamparan sawah menghijau, 

tanaman dan pepohonan yang rindang, lebih disukai daripada batu-batu 

karang dan buatan serta tanaman kaktus disana-sini. 

� Keakraban dengan lingkungan 

Lingkungan yang makin akrab dan mudah di kenai untuk berinteraksi makin 

disukai, daripada lingkungan yang tertutup dan terisolasi dari luar. 

� Keleluasan ruang pandang 

Makin luas ruang pandang makin baik, kamar-kamar dengan jendela yang 

menghadap pemandangan yang luas diluar(pegunungan, pantai, sungai, 

 
61 Sarwono W.Sarlito. 1992.Psikologi Lingkungan.Jakarta: Gramedia. 
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hutan, pepohonan rindang, pemandangan kota) lebih disukai dari pada 

kamar tak berjendela atau kamar yang menghadap tembok lain. 

� Kemajemukan rangsangan 

Semakin banyak elemen yang terdapat dalam pemandangan semakin 

disukai. Misalnya elemen alam, gunung, sungai, hutan, bunga dan 

sebagainya. 

1.2.Lingkungan Terapetik62

1.2.1. Lingkungan Binaan Sebagai Lingkungan Terapetik 

Sebenarnya sudah banyak hasil penelitian yang menunjukkan 

adanya hubungan antara lingkungan dengan manusia dan bahwa antara 

keduanya saling mempengaruhi. Penelitian ini umumnya dikembangkan 

oleh ilmuwan-ilmuwan dan arsitek.Seorang ahli menemukan dan 

membedakan hubungan antara tingkah laku manusia dan lingkungan fisik 

sebagai berikut: 

� Lingkungan dapat membatasi tingkah laku atau pola tingkah laku 

tertentu yang terjadi di dalamnya. 

� Dengan beberapa kualitas tertentu yang memberi karakter 

terhadap lingkungan akan mempengaruhi tingkah laku dan 

kepribadian dari individu yang ada didalamnya. 

� Lingkungan melayani sebagai tenaga yang memotivasi yang 

dapat timbul sebagai perasaan atau tindakan, tingkah laku yang 

dikehendaki atau tidak dikehendaki, atau dalam bentuk adaptasi 

(Altman, 1980). 

Lingkungan terapetik mendasarkan pada adanya hubungan ini. 

Bahwa pada dasarnya cara kita membentuk tempat dimana kita tinggal dan 

bekerja akan kembali membentuk kita (Meyers, 1983).Dengan kata lain kita 

dapat membentuk suatu lingkungan yang dengan desainnya dapat 

mengembangkan perilaku tertentu yang kita kehendaki. 

1.2.2. Lingkungan Terapetik Dalam Lingkungan Rehabilitan. 
Membangun suatu lingkungan memerlukan banyak masukan dari 

berbagai disiplin ilmu, termasuk didalamnya studi tentang manusia sebagai 

faktor yang vital dari setiap masalah (Canter & Canter, 1979).Untuk 

 
62 Silvia.1989. Lingkungan Binaan Sebagai Lingkungan Terapetik Pada Panti Rehabilitasi eks.penderita 
sakit jiwa di Yogyakarta. TA Teknik Arsitektur UGM. 
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memberikan desain lingkungan yang tepat bagi mereka, dibutuhkan 

pengetahuan mengenai apa yang mereka butuhkan. 

Pada bagian depan penulisan ini telah disebutkan beberapa 

kebutuhan mereka, yang terpenting pada dasarnya adalah sosialisasi. Jadi 

yang dibutuhkan adalah pengetahuan bagaimana lingkungan yang 

mendorong timbulnya sosialisasi dan lingkungan bagaimana yang 

mengganggu adanya sosialisasi ini.Beberapa hasil riset, khusus dalam 

lingkungan terapi.  

Peneliti yang lain berpendapat bahwa jika rancangan dari suatu 

ruangan (perumahan) dapat menyebabkan terkumpulnya orang, mungkin 

seorang arsitek dapat menciptakan suatu lingkungan yang menyebabkan 

terlalu banyak kontak sosial (social overload), 

(Wringhtsman,_______).Sedangkan kontak sosial yang berlebihan justru 

akan mengakibatkan orang menarik diri. Peneliti ini mengadakan penelitian 

pada apartemen yang menggunakan koridor panjang tanpa area peralihan, 

menyebabkan sosial kontak yang tidak terduga atau yang tidak 

diharapkan.Dia mengatakan bahwa desain yang baik adalah yang dapat 

menciptakan kondisi dimana penghuninya dapat menemukan area 

peralihan dan dapat mengontrol kontak sosial (Wringhtsman, _____). 

Penemuan lain dalam hubungan antara lingkungan dengan tingkah 

laku, menemukan adanya kebutuhan akan variasi dari suatu 

lingkungan.Tinggal pada suatu lingkungan yang tetap dan tidak ada 

variasi akan mengakibatkan persepsi terhadap lingkungan menjadi 

terganggu (Birren, 1978).Ini menunjukkan kebutuhan akan warna dan 

sensasi lain dalam lingkungan. Permukaan yang polos terlalu banyak dan 

monoton adalah salah satu diantaranya. 

R. Sommer seorang peneliti, mencatat bahwa tindakan menyendiri 

dari penderita schizophren (salah satu bentuk sakit jiwa) di dalam rumah 

sakit jiwa semakin bertambah pada rancangan sociofugal (menolak) yang 

menghambat kontak sosial. Dan hal ini dapat dikurangi dengan rancangan 

sociopetal (menarik).Dari rancangan furnitur seperti ini menunjukkan bahwa 

rancangan sociopetal lebih menunjukkan tingkah laku sosial bagi yang 

menggunakannya (Canter & Canter, 1979).Penemuan lain, masih pada 

lingkungan psikiatrik, menemukan bahwa warna-warna terang, 
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penambahan furniture baru yang lebih rileks, baik bentuk maupun 

susunannya, menambah hubungan sosialisasi dan mengurangi tindakan 

menarik diri dan pasif dari pasien (Canter & Canter, 1979). 

1.2.3. Faktor-Faktor Dalam Desain Lingkungan Terapetik. 
Lingkungan dapat dilihat sebagai hubungan antara benda dengan 

benda, benda dengan manusia dan manusia dengan manusia (Altman, 

1980).Dalam mendesain suatu lingkungan ada empat elemen yang harus 

diatur: ruang, arti, komunikasi dan waktu. Arti sering diekspresikan dengan, 

material, warna, bentuk, ukuran, furniture, lansekap, perawatan dan lain-

lain (altman, 1980).Jadi untuk mendesain bangunan terapetik harus 

diketahui dahulu arti dari bangunan ini dan kemudian diekspresikan dalam 

faktor yang disebut diatas. 

Dengan tersedianya berbagai macam hasil penelitian mengenai 

lingkungan terapetik, maka terbukalah berbagai macam kemungkinan bagi 

arsitek untuk mendapatkan pemecahan (solution), dalam masalah 

lingkungan yang dapat berfungsi sebagai terapi. Lingkungan terapetik 

sendiri mempunyai 3 pengertian  yaitu: 

� Lingkungan dimana proses terapi terjadi; dalam hal ini 

pengertiannya adalah sebagai tempat berlangsungnya terapi. 

� Lingkungan yang dengan menambah atau meningkatkan 

penyembuhan dalam proses terapi. 

� Lingkungan yang dengan keadaannya menjadi terapi (setting 

which itself therapeutic), (Canter & Canter, 1979). 

Penelitian mengenai lingkungan terapetik ini mendasarkan pada 

pengertian yang paling ekstrem dan juga paling optimistis yaitu pengertian 

yang ketiga.Untuk itu jelas pedoman bagi arsitek untuk menggunakan hasil 

penelitian ini dalam berbagai tujuan untuk mendesain lingkungan 

terapetik.Selain itu banyak hasil penelitian lain yang menunjukkan 

bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi orang didalamnya. Dalam hal 

ini penelitian ini pun dapat dipakai sebagai pedoman untuk mendapatkan 

desain tertentu yang akan menghasilkan tingkah laku, perasaan atau sikap 

yang diharapkan. 

1.2.4. Tuntutan Ungkapan Ruang 
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Pertimbangan dalam desain, tetap memperhatikan tujuan utama 

desain bangunan panti yaitu membentuk lingkungan terapetik bagi 

rehabilitan. Yang artinya mendesain suatu lingkungan fisik yang 

mendorong timbulnya tingkah laku, perasaan atau sikap yang positif untuk 

pemulihan rehabilitan. 

a. Ruang dalam 

Beberapa hal desain yang perlu diperhatikan untuk penataan ruang 

dalam adalah:Tata letak dan bentuk furnitur, warna dan tekstur, bentuk 

ruang. Berikut akan dijabarkan secara luas 

1) Tata Letak Dan Bentuk Furnitur

Para ahli telah menemukan bahwa tata letak dan bentuk furniture 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Tata letak furniture dapat 

mendorong orang untuk melakukan sosialisasi atau menarik diri (Canter 

& Canter, 1979). Bentuk yang dapat mendorong seseorang menarik diri 

disebut bentuk yang sosiofugal, sedang bentuk yang dapat mendorong 

orang untuk bersosialisasi disebut bentuk yang sosiopetal. Tatanan 

sosiopetal  yang paling umum adalah meja makan, tempat anggota 

keluarga berkumpul mengelilingi meja dan saling berhadapan satu 

sama lain. Pemakaian meja bundar akan semakin memperkuat 

pembentukan ruang sosiopetal.63 

Penciptaan sosiapetal dapat dilakukan dengan mengatur arah 

hadap yang saling berhadapan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. 

Untuk ruang-ruang yang membutuhkan adanya sosialisasi (R. Makan, 

R. Tunggu, R, kunjungan keluarga), dipakai bentuk sosiopetal. Bentuk 

furniture dapat juga mempengaruhi interaksi sosial. Bentuk yang rileks 

akan membuat orang merasa senang dan lebih terbuka. 

Bentuk dan penataan perabot/ furnitur dalam suatu ruang bisa 

mempengaruhi perasaan, perilaku dan menciptakan reaksi yang 

berbeda bagi penghuninya. Contohnya untuk membuat murid tertarik 

dan memperhatikan pelajaran serta berpartisipasi aktif di dalam kelas, 

dapat dicapai dengan mengatur tata letak kursi dan meja membentuk 

tapal kuda, lingkaran atau bentuk tidak normal lainnya. Bentuk-bentuk 

 
63 Laurens Marcella Joyce.2004.Arsitektur dan Perilaku Manusia,Jakarta:Grasindo 
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Gambar III.1. Tata letak kursi dan meja membentuk tapal kuda, lingkaran
Sumber: Baum Andrew,Paul A.Bell,Jeffreyd.1984.Environmental Psychology,CBS College 

Publishing:New York 

yang meniadakan jarak antara guru dan muridnya akan membuat siswa 

merasa dekat dengan guru. Keinginan diatas tidak mungkin dicapai jika 

furnitur ditata dengan model dimana murid berbaris menghadap 

gurunya. 

 

Penataan dan pemilihan perabot juga dapat mempengaruhi 

perasaan. Ruang yang ditata dengan sedikit perabot dan bercorak 

sederhana dapat membuat ruang terkesan lebih lebar, dibanding 

dengan luas ruang yang sama tetapi menggunakan perabot besar dan 

rumit (Imamoglu dalam Baurn rt all, 1984). Pemilihan dan penataan 

perabot sangat diperhatikan pada institusi rumah sakit. Penataan 

furnitur berbentuk sosiopetal akan membuka dan mengundang interaksi 

sosial, sedangkan penataan furnitur dengan bentuk sosiofugal bersifat 

mengurangi dan menghambat terjadinya kontak sosial.Hal ini sesuai 

dengan penelitian Sornmer&Ross (1958) yang menjelaskan hubungaan 

antara penataan furnitur dan perilaku manusia. Kursi yang disusun 

sepanjang dinding membuat antar pasien tidak berinteraksi, 

dikarenakan bentuk pengaturan tersebut tidak menciptakan suasana 

yang kondusif untuk berbincang-bincang sehingga tidak mendorong 

terjadinya interaksi sosial. Tetapi ketika kursi disusun berbentuk cluster/ 

mengelompok dalam beberapa grup kecil, akan mendorong orang 

berinteraksi satu sama lainnya. Holahan (1972) menjelaskan pada 

rumah sakit psikiatrik yang pasiennya duduk mengelilingi meja lebih 

banyak berkomunikasi dibanding pasien yang duduk berjajar 

membelakangi dindidng (Baurn et all, 1984). 

Keinginan memperoleh interaksi yang menyenangkan dan nyaman 

pada kondisi formal (bagi pegawai kantor) dapat dicapai dengan 
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penataan furnitur yang menjadikan meja sebagai barier antara pegawai 

dengan tamu kantor. Penatan furnitur seperti ini, menciptakan privasi 

tersendiri dengan membuat jarak secara fisik dan psikologis antara 

pegawai kantor dan tamunya, sehingga menimbulkan interaksi yang 

nyaman sesuai keinginan mereka. 

2) Warna Dan Tekstur

Warna dan tekstur dapat mempengaruhi orang didalamnya, 

terutama mempengaruhi perasaan. Karena perasaan akan melandasi 

sikap dan tingkah laku, maka warna dan tekstur yang mempengaruhi 

tingkah laku yang positif perlu dikembangkan. Beberapa desain interior 

kenamaan yang mengadakan studi khusus mengenai jenis-jenis 

material yang dapat membantu suasana keakraban yaitu jenis-jenis 

material yang bersifat alamiah, seperti bambu, rotan, kayu dan 

sebagainya dianggap bisa membawa keakraban jika dibanding dengan 

material lain seperti stainless steel, fibre, plastik dan sebangsanya.64

membuat kesan ruang agar tampak kecil dapat digunakan teksture 

dengan bahan kasar, batu-batuan, kayu, marmer. Permukaan kasar 

suatu bahan akan memperkecil intensitas warna bahan. 

Penelitian para ahli telah menemukan bahwa lingkungan yang 

monoton dan tidak bervariasi dapat mengakibatkan pengaruh buruk 

terhadap persepsi lingkungan bagi orang di dalamnya (Birre, 

1978).Untuk itu dibutuhkan adanya variasi ruangan yang dapat 

diciptakan dengan warna dan teksture. Warna akan tampak hidup 

dibantu dengan unsur cahaya, dan cahaya juga ikut berperan dalam 

menciptakan kesan ruang. Semakin terang pencahayaan di dalam 

ruang akan membuat kesan ruang menjadi semakin luas. Begitu pula 

apabila ruang dicat hitam tanpa ada cahaya akan terasa berat, tertekan 

dan menakutkan. Dengan mempergunakan warna-warna cerah dan 

jelas akan mempermudah penglihatan65.

3) Bentuk Ruang

Persepsi orang terhadap lingkungan arsitektural tentang ruang 

dalam dapat dipengaruhi oleh bentuk ruang. Bentuk yang 

 
64 Supantandar,pamudji.1999.Disain Interior, Jakarta:Djambatan 
65 Ibid No.7 
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menyenangkan misalnya diungkapkan dalam kata ramah, menarik, 

lembut, atau indah. 

Untuk desain ruang konsultasi atau ruang dokter serta ruang-ruang 

yang membutuhkan pasien untuk berlaku lebih berani dan terbuka, 

dapat kita pakai ruangan yang memberi kesan ‘tenang dan terbuka’.  

b. Tata Ruang Luar 

Tata ruang bangunan panti rehabilitasi merupakan bagian yang 

mendukung prosesrehabilitasi. Elemen-elemen ruang luar seperti, pohon, 

tanaman hias, kursi taman, lampu dan pedestrian perlu diperhatikan 

untuk tujuan tersebut. 

Ruang luar termasuk salah satu bagian dari terapi rekreatif 

(recreational theraphy), bagi reabilitan.Taman dapat merupakan 

lingkungan sosialisasi maupun privacy. Untuk kebutuhan ini dapat 

disediakan tempat duduk, dimana orang dapat duduk sambil menikmati 

alam dengan tata letak tempat duduk dan sosialisasi. 

 

III.2.   PSIKOLOGI REHABILITAN DAN PEMBENTUKAN SUASANA 
2.1.Psikologi Rehabilitan 

Kebutuhan psikologis menyangkut segala sesuatu yang diperlukan oleh 

rohani/psikis manusia seperti kebutuhan akan hubungan, privasi, pengalaman 

yang menyangkut berbagai indra perasa, beraktivitas, bermain, berorientasi, 

identifikasi (untuk mengidentifikasi diri dalam lingkungannya) dan kebutuhan 

akan nilai estetika (ingin menerima rangsang yang baik baginya). 66 

Secara medis dan hukum, penyalahguna NAPZA harus melewati satu atau 

serangkaian tes darah orang yang diduga menyalahgunakannya. Tetapi, 

sebagai orang tua dan guru, penyalahguna NAPZA dapat dikenali dari 

beberapa (ciri fisik, psikologis maupun perilaku) Umum yang dapat diamati 

dengan mudah dan ciri khusus yang memerlukan telaah lebih dalam terutama 

hal kejiwaan(psikologi).Beberapa ciri tersebut adalah sebagai berikut.  

2.1.1.Umum 
Pada bagian ini akan dibahas tentang ciri fisik, emosi dan prilaku 

pecandu NAPZA secara umum sebagai pengantar67.

66 Asih Y.A. 2001.Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba diYogyakarta,TA Teknik Arsitektur UII 
67 http://www.e-psikologi.co.id 
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a. Fisik  

1) Berat badan turun drastis.  

2) Mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman.  

3) Buang air besar dan air kecil kurang lancar.  

4) Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.  

5) Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas 

luka sayatan.  

6) Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan.  

7) Sering batuk-pilek berkepanjangan.  

8) Mengeluarkan air mata yang berlebihan.  

9) Mengeluarkan keringat yang berlebihan.  

10) Kepala sering nyeri, persendian ngilu.  

b. Emosi  

1) Sangat sensitif dan cepat bosan.  

2) Jika ditegur atau dimarahi malah membangkang.  

3) Mudah curiga dan cemas  

4) Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul atau berbicara 

kasar kepada orang  disekitarnya, termasuk kepada anggota 

keluarganya. Ada juga yang berusaha menyakiti diri sendiri. 

c. Perilaku  

1) Malas dan sering melupakan tanggung jawab/tugas rutinnya.  

2) Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga.  

3) Di rumah waktunya dihabiskan untuk menyendiri di kamar, toilet, 

gudang, kamar mandi, ruang-ruang yang gelap.  

4) Nafsu makan tidak menentu.  

5) Takut air, jarang mandi.  

6) Sering menguap.  

7) Sikapnya cenderung jadi manipulatif dan tiba-tiba bersikap manis 

jika ada maunya, misalnya untuk membeli obat.  

8) Sering bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal keluarga, 

pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam.  

9) Selalu kehabisan uang, barang-barang pribadinya pun hilang dijual.  

10) Suka berbohong dan gampang ingkar janji.  
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11) Sering mencuri baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun 

pekerjaan. 

 

2.1.2.Khusus 
Bagian ini membahas tentang psikologi pecandu dan psikologi yang 

akan timbul selama rehabilitasi .Oleh karena itu akan dibagi menjadi 

pengertian psikologi, keadaan dan kesimpulan yang akan menghasilkan 

karakter ruang yang diperoleh dari suasana yang mendukung rehabilitasi 

dan psikologi positif. 

a. Pengertian Psikologi Pasien 

Yaitu kejiwaan dari pasien yang pada dasarnya selalu berusaha 

memenuhi kebutuhan pribadi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi 

akan timbul reaksi tertentu yang berpengaruh pada tingkah lakunya, 

disamping berpengaruh pada proses biologisnya.68

b. Keadaan Psikologi Pecandu 

Berdasarkan website yayasan harapankita (www.Yakita.co.id) didapat 

deskripsi tentang kepribadian ataupun perubahan psikologis pada 

penyalahguna napza/pecandu yaitu: antisosial, apatis/kepercayaan dan 

keimanan rendah, cenderung introvet, emosi labil, maladatif, depresi 

stress, frustasi, pasif, sensitif dan mudah bosan.Untuk lebih jelasnya 

akan diterangkan diparagraf dibawah ini. 

Biasanya penyalahguna NAPZA memiliki konsep diri yang negatif dan 

harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat, dengan 

ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, 

mudah cemas, pasif agresif dan cenderung depresi, juga turut 

mempengaruhi. Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan, 

kelompok yang terbesar dalam hal penyalahgunaan NAPZA adalah 

mereka yang mengalami gangguan kepribadian anti sosial. Dan menurut 

sarafino, pada pengguna pria cenderung memiliki kepribadian anti sosial, 

sedangkan pada wanita cenderung siklotemik / depresif. 

Menurut dr.Adi sukarto,Spkj,selain berupa kepribadian anti sosial, 

terdapat gangguan kepribadian yang juga mendukung seseorang 

 
68 Hamidah Parto A. 1997.Rumah Sakit Jantung di Semarang, TA Teknik Arsitektur UNS 
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menjadi pecandu yaitu kecemasan dan depresi. Kecemasan adalah 

gangguan dalam alam perasaan yang ditandai dengan perasaan 

ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian tetap utuh, 

perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal. Depresi 

adalah gangguan dalam alam perasaan yang ditandai dengan 

kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga 

gairah hidup menurun, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, 

kepribadian tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam 

batas-batas normal. Seseorang yang mengalami depresi dan atau 

kecemasan merasa sering tidak puasa dengan efektivitas dari 

perilakunya terhadap orang lain atau dengan ketidakmampuannya untuk 

dapat berfungsi secara wajar dan efektif dalam kehidupannya sehari-hari 

di rumah, sekolah / kampus, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.69

Pecandu seringkali bersikap tidak peduli dengan lingkungan atau 

orang-orang di sekitarnya. Bahkan cenderung melanggar dan 

menyimpang dari nilai-nilai, norma atau aturan yang ada di masyarakat. 

Secara perlahan, sang pecandu akan mengalami ketidakseimbangan 

berbagai aspek dari gaya hidup. Aspek gaya hidup yang pertama kali 

akan mengalami ketidakseimbangan adalah aspek pengaturan diri (self 

management) yang berfungsi untuk mengatur perkembangan aspek-

aspek mental lainnya. Mereka sangat takut bila orang lain tahu bahwa 

mereka adalah pecandu, sehingga mereka akan menutupi hal tersebut. 

Penyangkalan-penyangkalan mereka mengenai keadaan diri mereka 

lebih mengarah kepada “mengalihkan pandangan” ke tempat lain selain 

diri mereka, bukan untuk menipu orang lain tetapi karena mereka merasa 

tidak nyaman apabila mereka melihat keadaannya sendiri, dan mereka 

berusaha agar orang lain tidak melihat mereka apa adanya. 

Penyangkalan-penyangkalan ini akan memperlama dan mempersulit 

mereka untuk keluar dari realita semu yang telah mereka ciptakan untuk 

diri mereka sendiri.  

 
69 Fitriana Agustin.2002.Pusat Rehabilitasi NAPZA diYogyakarta, TA Teknik Arsitektur UGM 
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Secara otomatis pula, bila tidak menggunakan obat-obatan konsep 

diri mereka menjadi sangat rendah. Kepercayaan diri mereka sangat 

rendah. Kemampuan sosial mereka menjadi sangat tergantung pada 

obat-obatan, karena mereka pikir hanya obat-obatanlah yang dapat 

membantu mereka meningkatkan konsep diri dan kemampuan sosial 

mereka. Sehingga pecandu NAPZA dapat dikatakan mengalami 

gangguan kepribadian, sebab kepribadian pecandu itu tidak lagi fleksibel 

dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. sehingga 

mengakibatkan pelemahan (impairment) dalam fungsi dan hubungan 

sosial, pekerjaan atau sekolahnya.70

2.2.Suasana yang Mendukung Lingkungan Terapetik 
Dari keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa’Pelaku 

penyalahgunaan NAPZA akan mengalami perubahan kepribadian yang 

berpengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya. Kepribadian menurut faham 

kesehatan jiwa adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam 

dirinya, yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuikan diri terhadap segala 

rangsangan, baik yang timbul dari lingkungannya (dunia luar) maupun yang 

datang dari dirinya sendiri (dunia dalam), sehingga corak dan kebiasaan itu 

merupakan satu kesatuan fungsional yang khas untuk individu itu71. Perlu 

diingat bahwa penyalahgunaan napza merupakan suatu penyakit mental yang 

mana merubah pola perilaku dan gaya hidup manusia biasa menjadi seorang 

pecandu (adiksi/ketergantungan), tetapi penyakit mental disini berbeda dengan 

penyakit mental yang diderita pasien sakit jiwa pada rumah sakit jiwa. 

Keberadaan Pusat Rehabilitasi yang direncanakan dan dirancang sebagai 

suatu wadah kegiatan rehabilitasi ketergantungan NAPZA harus 

mempertimbangkan psikolog pecandu. Hal tersebut dapat dimaklumi karena 

secara tidak langsung suasana dan kondisi ruang akan mempengaruhi kondisi 

selama berlangsungnya rehabilitasi. Kondisi psikologi menjadi bagian yang 

diperhatikan guna merangsang sugesti positif sehingga dapat mempercepat 

proses pemulihan.  

 
70 http:/www.infoseista.co.id 
71 Ibid No.9 
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Sehingga untuk mendapatkan desain pusat rehabilitasi NAPZA yang baik 

diupayakan menciptakan lingkungan buatan (lingkungan alami dan lingkungan 

terapetik) yang terdiri dari tata ruang dalam dan tata ruang luar dengan 

pembentukan suasana yang didapat dari analisa psikologi diatas. Analisa 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, 

Tabel III.1.Hubungan kondisi Psikologi - Suasana yang dibutuhkan Pada 
TataRuang 

Kondisi 
Psikologi 
Pecandu 

Kebutuhan 
Psikologis 

Suasana 
yang 
dibutuhkan 

Tuntutan Tata 
Ruang Dalam 

Tuntutan 
Tata Ruang 
Luar 

Elemen 
Pembentuk 

Antisosial  

maladatif 

Apatis 

 

Sosialisasi 

dengan 

individu lain 

Keakrapan 

Kebersamaan

Keakraban 

dalam 

beraktivitas 

bersama 

Keharmonisan 

berinteraksi 

dengan 

lingkungan 

sekitar 

Tata lay out 

ruang, 

skala, 

elemen 

ruang dan 

lansekap 

Depresi 

Stress 

Emosi labil 

Tempramental

Stabilisasi, 

keadaan yang 

menentramkan 

jiwa 

Ketenangan 

Ketentraman 

Penampilan 

fisik yang 

terwujud dalam 

warna, tekstur, 

cahaya 

Kenyamanan 

dari 

kebisingan, 

temperatur 

Pengelolaan 

dari kondisi 

lingkungan 

luar, barrier 

kebisingan, 

vegetasi, 

warna 

Terpenjara 

Terisolasi 

Terkekang 

Tertekan  

Kebutuhan 

yang bersifat 

individu/terjaga 

privacy 

Keterbukaan 

Keleluasaan 

pandang 

Keleluasaan 

dalam 

beraktivitas 

dalam ruang 

Keterbukaan 

visual dalam 

mengamati 

lingkungan 

sekitar 

Bukaan 

pintu, 

jendela, 

besaran 

ruang, 

vegetasi 

Bosan  

Monoton 

Malas 

Kebutuhan 

akan suasana 

yang variatif 

dan kreatif 

Kedinamisan, 

kreatif 

Kedinamisan 

dalam bentuk, 

warna, 

tekstur,ornamen

Kedinamisan 

penampilan, 

bentuk-bentuk 

yang berbeda 

Ornamen 

penampilan 

bangunan 

yang 
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atau variatif memiliki 

karakter 

yang 

berbeda. 

Sumber: analisa penulis 

 

Berdasarkan kriteria tabel tersebut, didapatkan suasana yang mampu 

manghasilkan lingkungan fisik yang mendukung pemulihan yaitu: mempunyai 

karakteristik ketenangan, keakrapan, kedinamisan, keharmonisan . 

Pengertian Suasana yang mendukung terbentuknya lingkungan/Therapic 

Community melalui:KEAKRAPAN, KEDINAMISAN, KETENANGAN, 

KEHARMONISAN yang Dikembangkan dari (Frank Orr. Skala dalam Arsitektur, 

Sarlito W.Sarwono.Psikologi Lingkungan, Suwondo Sutejo. Arsitektur, Manusia dan 

Pengamatannya. Cornelis Van de Ven,.Ruang Dalam Arsitektur) yaitu, 

� Keakraban 

Keakraban merupakan situasi yang mudah dirasakan namun sulit untuk 

dirumuskan. Dalam konteks arsitektural, lingkungan yang akrab merupakan 

lingkungan yang mampu mengharmoniskan kegiatan interaksi 

Keakrapan dapat diartikan sebagai suatu hubungan akrab dengan diri 

sendiri dan lingkungan luar, dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan, 

kecanggungan maupun keterasingan.  

Nuansa keakrapan antar penghuni diciptakan melalui skala peruangan, 

warna, tekstur mapun material dan ornamen. 

� Ketenangan 

Ketenangan merupakan keadaan yang dapat dirasa secara psikologis 

oleh manusia.Seperti suasana damai, harmonis.kondisi emosional manusia 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan yang baik akan 

menimbulkan suasana yang dapat mengurangi sikap agresif. 

Ketenangan digambarkan sebagai suasana yang dapat mendukung 

konsentrasi,kenyamanan para rehabilitan dalam melaksanakan perawatan 

yang ada. Ketenangan dapat dicapai dengan meminimalkan faktor 

kebisingan dan mengatur skala ruang. sedangkan pengelolaan kebisingan 

dapat ditempuh dengan vegetasi, bukaan-bukaan dan membuat barier. 

� Kedinamisan 
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Kedinamisan merupakan tuntutan untuk mewadahi kebutuhan karakter 

maupun psikologi pasien/rehabilitan seperti, pasien memerlukan suasana 

yang tidak membosankan/monoton. Kedinamisan merupakan aneka ragam 

komponen yang membentuk suatu lingkungan  

Selain faktor psikologis, kebosanan dapat terjadi karena proses 

rehabilitasi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kondisi diatas 

harus disiasati. Kedinamisan diwujudkan dengan mengolah penampilan 

bangunan, tata ruang luar dan dalam yang memiliki karakteristik berbeda. 

� Keterbukaan 

Keterbukaan adalah komunikatif dan kemudahan dalam pengenalan, 

sehingga dapat mendatangkan kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat 

luar dan memperkenalkan bangunan pada masyarakat umum. 

Keterbukaan diartikan sebagai kelapangan, ditransformasikan ke dalam 

bentuk desain penampilan bangunan yang memiliki kesan menerima 

sedangkan desain dan menyatu dengan alam. Sedangkan peruangan dan 

sirkulasi yang memberikan keleluasaan pandang sehingga akan 

menghilangkan kesan tertekan. Keterbukaan diperoleh dengan meletakkan 

tata ruang dengan bukaan ke arah lingkungan luar(taman/ ruang tak 

berbarier) dan menghindari ruang sempit.  

2.3.Tinjuan Teoritis Kriteria Pembentuk Suasana Ruang Secara Psikologis 
Kita ketahui adanya hubungan antara arsitektur dan lingkungan dengan 

suasana hati dan perilaku manusia penggunanya. Sebagai contoh untuk 

meningkatkan interaksi penggunanya maka ruang dapat didesain agar 

menciptakan kedekatan hubungan antar individu.Hubungan antara arsitektur 

dan lingkungan dengan suasana hati dan perilaku penggunanya adalah 

kompleks72. Sesungguhnya arsitektur adalah bagaimana menciptakan 

suasana, membentuk ruang kegiatan, yang menjadi salah satu fasilitator atau 

penghalang perilaku.73Dalam perjalanan untuk mencapai tujuan atau ekspresi 

tersebut, arsitek harus membuat keputusan yang subjektif.keputusan itu selain 

mengenai bentuk juga mengenai skala, proporsi, irama, tekstur dan warna 

pada setiap bentuk elemen bangunan serta susunan secara keseluruhan74.

72 Baum Andrew,Paul A.Bell,Jeffreyd.1984.Environmental Psychology,CBS College Publishing:New York  
73 Ibid No.6 
74 Hendraningsih DKK.1980. Pesan dan Kesan Bentuk Dalam Arsitektur,Jakarta:Djembatan 
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2.3.1. Kreteria Pembentuk Suasana Ruang secara Psikologis 
a. Tata Ruang75 

Tata ruang merupakan usaha untuk mengelola atau mengolah 

pembentukan elemen ruang melalui pengaturan entitas 

permukaannya.Dengan pemikiran ini maka terdapat elemen ruang yang 

diatur dan elemen ruang yang tidak diatur. Namun demikian ruang-ruang 

ini pun dapat pula diatur dalam suatu tatanan.

Secara lebih lugas tinjauan tata ruang dibedakan lagi menjadi tata 

ruang luar dan tata ruang dalam. 

1) Tata ruang luar

Diintrepestasikan sebagai unsur linier sebagai pengorganisir/ 

pembentuk utama untuk menyatukan deretan ruang dengan 

berbagai macam jalan yang menyertainya.76Bagian kerja dari tata 

ruang luar akan meliputi : tata lansekap, tata massa, pola sirkulasi. 

Elemen-elemen ruang luar seperti, pohon, tanaman hias, kursi 

taman, lampu dan pedestrian perlu diperhatikan untuk tujuan 

mendukung proses rehabilitasi 

Ruang luar termasuk salah satu bagian dari terapi rekreatif 

(recreational theraphy), bagi reabilitan.Taman dapat merupakan 

lingkungan sosialisasi maupun privacy. Untuk kebutuhan ini dapat 

disediakan tempat duduk, dimana orang dapat duduk sambil 

menikmati alam dengan tata letak tempat duduk dan sosialisasi. 

2) Tata Ruang Dalam,

Menurut Todd W.Kim ,tata ruang dalam didefinisikan sebagai suatu 

yang dapat mewadahi kegiatan yang spesifik yang bertalian dengan 

ukuran baik interior, organisasi atau hubungan ruang lingkup kerja 

yang terdapat pada tata ruang dalam akan berupa: proporsi, bentuk 

ruang, warna, tekstur, Tata letak dan bentuk furniture,pencahayaan. 

b. Skala 77

75 Juriadhi Lukas.2002.Pusat Rehabilitasi Pecandu NAPZA diYogyakarta, TA Teknik Arsitektur UII 
76 Ching,F.D. 1996.Bentuk,Ruang dan Susunannya,Jakarta:Erlangga. 
77 Indah Susanti.2004.Redesain Rumah Sakit Slamet Riyadi DiSurakarta ,TA Teknik Arsitektur UNS 



B ab3

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.Yogyakarta Pendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

23

BAB III- LINGKUNGAN TERAPETIK-DIY-Yg Direncanakan 

Skala adalah aspek dalam bangunan yang membuat bangunan dapat 

dimengerti oleh kita, ia memberi kita suatu pengertian akan bagaimana 

berhubungan terhadap bangunan(Frank Orr,1987). 

Skala dalam arsitektur menunjukan perbandingan antara elemen 

bangunan atau ruang dengan suatu elemen tertentu yang ukurannaya 

sesuai bagi manusia.(Ir.Rustam Hakim) 

1) Skala ruang luar

Yaitu merupakan keberadaan bangunan dengan kondisi lingkungan 

(ruang)sekitarnya. Menurut Yoshinabu Ashihara dalam bukunya 

Eksterior Design In Architecture, perbandingan jarak pengamat(D) 

dengan tinggi bangunan(H) merupakan batas perubahan nilai dan 

kualitas ruang. 

D/H< 1 :interaksi bersama mulai menguat dan kita merasakan 

suatu rasa tertutup di dalam bangunan tersebut sampai ke 

suatu jenis claustropobia sebagaimana D/H lebih kecil 

lagi.Jarak antar bangunan menjadi agak kesempitan 

D/H = 1:keseimbangan antara tinggi bangunan dan ruang 

diantaranya. 

D/H >2 :jarak bangunan agak kebesaran. 

Untuk perletakan bangunan yang sama D/H=1,2,3 paling sering 

dipergunakan.Tetapi bila melampaui D/H=4, interaksi bersama 

mulai hilang dan interaksi di antara bangunan sukar dirasakan, 

kecuali kalau kita menyediakan beberapa pertalian struktural seperti 

lorong di luar ruangan. 

Sedangkan besar plaza, menurut Camillio Sitte, mengikuti 

perbandingan sebagai berikut : 

1<D/H<2      :ruang luar yang terjadi tidak akan menjadi plaza tapi 

menjadi ruang dengan daya pengaruh timbal balik yang 

kuat, maka akrab dan intim dengan sesama maupun 

lingkungannya dapat tercapai.ruang ini terlindungi dari 

daerah sekelilingnya dan perlindungan ini dapat berupa 

hard/soft material.

D/H=2      :perasaan terlingkupi(enclosed)suatu plaza tidak ada. 

2) Skala ruang dalam
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Pada skala ruang dalam(interior) dipengaruhi oleh pola tingkah laku 

timbal balik antar manusia.Ada tiga macam bentuk variasi yaitu: 

Tinggi kepala orang kita sebut H(H=20-30) 

D/H<1 ;kesan sangat intim dan akrap di dalam ruang pengaruh 

diantara kedua orang tersebut. 

D/H=1 :kesan wajar 

D/H=2/3 :hanya memberi pandangan terhadap jarak masing-

masing. 

D/H=4 :orang hanya melihat badan saja. 

Tingginya orang duduk di kursi 120 cm, untuk itu timbul D/H baru 

yaitu ±D/H=1(H=120cm).Tinggi orang berdiri rata-rata 170 cm, bila 

dua orang berdiri pada jarak 170 cm, D/H=1 dan jarak 340 cm, 

D/H=2 jarak menjadi 680 cm,D/H=4, maka kedua orang tersebut 

kehilangan pengaruh timbal balik. 

c. Teksttur 78

Tekstur adalah titik kasar yang tidak teratur pada suatu permukaan. 

Titik-titik ini dapat berbeda dalam ukuran, warna, bentuk atau sifat dan 

karakternya(Sven Hesselgren). Tekstur dapat membangkitkan perasaaan 

lewat pandangan dan sentuhan. Tekstur selain menegaskan dan 

mengaburkan kualitas permukaan bentuk juga mempengaruhi perubahan 

penampilan bentuk. 

Tekstur dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Tekstur kasar

Adalah permukaanya terdiri dari elemen-elemen yang berbeda baik 

corak, bentuk maupun warnanya. Menimbulkan kesan keras, kuat 

dan mendominasi penampilan bentuk. 

2) Tekstur halus

Permukaannya dibedakan oleh elemen-elemen yang halus atau 

warna. Menimbulkan kesan menyenangkan, tidak mempengaruhi 

dominasi dari obyek ruang. 

Tabel III.2.Pengaruh Tekstur, Bahan, Material Terhadap 
Karakter Ruang 

 
78 Ibid No.17 
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Bahan Teksture Warna 
Karakter 

ruang 
Efek Psikologi 

Kerikil Kasar Abu-abu Alamiah, 

hangat, 

dekoratif  

Ketenangan, 

kesejukan  

Tanah 
Liat 

Halus Abu-abu Alamiah Ketenangan  

Batu bata Halus Merah,coklat Alamiah, 

dingin, 

menyegarkan 

Ketenangan, 

kesejukan 

Batu 
Alam 

Kasar Putih, Abu-

abu 

Alamiah, 

dingin, 

menyegarkan 

Ketenangan  

Semen Kasar Abu-abu Alamiah, 

hangat 

Kesejukan  

Kayu Halus Coklat Hangat, 

lunak,alamiah 

Semangat,sejuk

Beton Kasar Abu-abu Modern, 

megah, berat, 

formil, kokoh 

Berkesan kaku 

dan berat 

Kaca Halus Bening Ringkih, 

dinamis, 

ringan 

Panas 

Plastik Halus Bening Rintgan, 

dinamis 

Kesan ringan 

Sumber:landscape Architecture,1978 

Beberapa desain interior kenamaan yang mengadakan studi 

khusus mengenai jenis-jenis material yang dapat membantu 

suasana keakraban yaitu jenis-jenis material yang bersifat alamiah, 

seperti bamu, rotan, kayu dan sebagainya dianggap bisa membawa 

keakraban jika dibanding dengan material lain seperti stainless 

steel, fibre, plastik dan 

sebangsanya.(Supantandar,Pamudji.1999.DisainInterior, Jakarta: 
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Djambatan). Untuk membuat kesan ruang agar tampak kecil dapat 

digunakan tekstur dengan bahan kasar, batu-batuan, kayu, marmer. 

Permukaan kasar suatu bahan akan memperkecil intensitas warna 

bahan. 

Tekstur pada suatu ruang luar erat hubungannya dengan jarak 

pandang atau jarak penglihatan. Pada suatu jarak penglihatan 

tertentu dari bahan itu sendiri tidak akan berperan lagi, sehingga 

bahan tersebut akan kelihatan polos.sehingga untuk suatu bidang 

luas pada ruang luar, tekstur dapat dibedakan atas: 

� Tekstur Primer 

Tekstur yang terdapat pada bahan yang hanya terdapat dilihat 

dari jarak dekat. 

� Tekstur Sekunder 

Tekstur yang dibuat dalam skala tertentu untuk memberikan 

kesan visual yang proposional dari jarak jauh. 

d. Warna79 

Selain dilihat dari bentuk, kualitas ruang dapat dicapai melalui 

warna. Warna dalam arsitektur digunakan untuk menekan atau 

memperjelas karakter suatu objek, memberi aksen pada bentuk dan 

bahannya(John s.Ormsbee). Dalam penampilan ruang,bangunan, 

warna mempunyai peran penting terutama dalam penampilan bidang 

ruang seperti plafond, dinding dan lantai. Warna akan tampak hidup 

dibantu dengan unsur cahaya dan cahaya juga ikut berperan dalam 

menciptakan kesan ruang. Semakin terang pencahayaan di dalam 

ruang akan membuat kesan ruang menjadi semakin luas. Begitu pula 

apabila ruang dicat hitam tanpa ada cahaya akan terasa berat, tertekan 

dan menakutkan. Dengan mempergunakan warna-warna cerah dan 

jelas akan mempermudah penglihatan.80 

Untuk berikutnya akan dibahas mengenai efek psikologis dari 

warna. Secara umum ada beberapa golongan warna menurut 

pengaruhnya terhadap emosi manusia: 

 
79 Ibid No.9 
80 Ibid No.7 
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� Warna merah, kuning, dan orange diasosiasikan dengan 

kegembiraan, rangsangan dan penyerangan. 

� Biru dan hijau, diasosiasikan dengan kelembutan, aman, 

dan kedamain. 

� Hitam, coklat, abu-abu diasosiasikan dengan melankolis, 

kesedihan dan depresi. 

� Untuk warna kuning sering diartikan sebagai simbol 

keceriaan dan kegembiraan, untuk ungu diasosiasikan dengan 

kesetiaan, gengsi, dan kesedihan. 

Selain itu terdapat juga penggolongan warna menurut sifatnya yaitu 

warna hangat yang dapat menimbulkan ketertarikan dan rangsangan 

meliputi merah, kuning, dan orange. Sedangkan warna dingin 

menimbulkan kedamaian, dingin, dan perasaan santai meliputi biru dan 

hijau. Menurut dr. Manferd  Clynes dan Michael Kolin dari Rumah Sakit 

Rockland di Orangeburg, New York masing-masing warna akan 

memberikan pola karakteristik yang berbeda-beda pada kerja otak 

manusia seperti proses perekaman pada komputer. K. Goldstein 

menemukan efek warna pada pasien-pasiennya bahwa penggunaan 

warna merah membuat mereka menjadi bersemangat, meluap-luap, 

sedangkan warna hijau membuat mereka lebih tenang. Sedangkan 

menurut Gerard,warna merah lebih menimbulkan efek pada fungsi sistem 

ketegangan saraf dan pada aktivitas visual daripada warna biru. Ia juga 

mengatakan merah dapat membangkitkan ketegangan, kegemparan, dan 

peperangan. Pada kesehatan mental dengan berbagai jenis 

tingkatannya, warna merah merupakan sumber “kejahatan” yaitu jika 

ruangan dominan warna merah maka akan mudah memancing emosi 

pasien dan berkaitan erat dengan perkembangan memory pasien. 

Penggunaan warna yang lebih terang akan membuat ruang terlihat lebih 

terbuka dan lapang.81 

e. Garis 82

Garis adalah suatu titik yang bergerak. Garis dapat digunakan untuk 

mengekspresikan simbol-simbol tertentu, karena garis tersebut 

 
81 Ibid No.15 
82 Ibid No.17 
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ekspresif.Berikut ekspresi garis yang merupakan simbol yang terbentuk 

oleh garis sesuai dengan sugesti yang ada (deborah T.Shape)83 

1) Garis Vertikal; merupakan simbol dari keterbatasan 

emosi,kegembiraan yang luar biasa. 

2) Garis Horizontal; membumi, membuat seseorang merasakan 

sensasi, rasional dan intelektual. 

3) Garis Diagonal; menandakan keteguhan hati,kekakuan dan 

kekuatan. 

4) Kurva; mewakili sebuah keraguan, fleksibilitas, menghargai. 

5) Spiral; merupakan simbol kenaikan, penarikan diri, bebas dari 

masalah duniawi. 

Sedangkan menurut Ir.Rustam Hakim dan Ir.Hardi Utomo(2002) 

watak garis adalah, 

� Dapat dikatakan watak dari garis Vertikal adalah 

memberikan aksentuasi pada ketinggian; tegak dan kaku; kaku, 

formal, tegas dan serius. Dalam aplikasi terhadap ruang, maka 

bila ruang luar tersebut didominasi oleh unsur-unsur garis vertikal, 

maka suasananya akan terasa formal, kaku dan serius serta tidak 

santa. 

� Garis horizontal memberikan aksentuasi terhadap dimensi 

lebarnya, santai dan tenang. Oleh karena itu, bila ruang luar 

didominasi oleh unsur garis ini, maka ruang akan bertambah 

lebar, membesar, meluas dan melapang. Suasana dan kesan 

ruang yang ditimbulkan adalah santai, rileks dan tenang. 

� Karakter garis diagonal adalah dinamis, bergegas (tidak 

tenang), mendekatkan jarak dan sensasional. Oleh karena itu, 

garis diagonal sering digunakan atau dimanfaatkan untuk suatu 

maksud yang meminta perhatian atau sebagai daya tarik visual. 

Bila suatu ruang makan atau tempat istirahat didominasi oleh 

garis-garis diagonal akan memberi kesan tidak santai dan tidak 

tenang bagi pengunjung. 

 
83 Ibid No.9 
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� Garis lengkung memiliki watak dinamis, riang, lembut dan 

memberi pengaruh gembira dan menarik. Umumnya banyak 

dimanfaatkan bagi pembentukan ruang pada daerah rekreasi. 

f. Bahan 84

Bahan dilihat dari tekstur dan warnanya memiliki efek psikologis 

terhadap manusia, seperti tertera pada tabel dibawah ini, 

Tabel III.3.Bahan dengan Efek Psikologis Terhadap Manusia 

Bahan Tekstur Warna Efek Psikologis 

Rumput 

Tanah 

Batu kerikil 

Tanah liat 

berpasir 

Batu bata 

 

Batu bata alam 

 

Pengerasan 

semen 

Halus 

Halus 

Kasar 

Halus 

Halus 

 

Kasar 

 

Halus 

Hijau 

Merah 

Abu 

Abu 

Merah 

 

Putih,abu 

 

Putih, abu-

abu 

Relaks/santai 

Membangkitkan 

semangat 

Ketenangan, kesejukan 

Ketenangan 

Membangkitkan 

semangat dan 

menggembirakan 

 

Ketenangan, kesejukan 

 

Ketenangan, kesejukan 

Sumber: John Ornsbee Simond, Landscape architectur 

Berikut ini akan diuraikan beberapa bahan dasar beserta sifat dan 

kesan yang ditimbulkannya. 

Tabel III.4.Bahan dengan Efek Psikologis terhadap Manusia 

Material Sifat Kesan Penampilan Contoh 
Pemakaian 

Kayu Mudah 

dibentuk(ornamented), 

complicated(sifatnya 

cukup sulit). 

Lunak, alamiah, 

menyegarkan. 

Feminim(lembut dan hangat) 

untuk bangunan 

rumah tinggal 

dan tempat 

masyarakat 

membutuhkan 

84 Ibid No.17 
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kontak langsung 

dengan 

bangunan. 

Batu 

bata 

Praktis Fleksibel, terutama detail 

dapat untuk macam-macam 

struktur. 

banyak 

digunakan untuk 

bangunan 

perumahan, 

monumental, 

komersial 

Batu 

alam 

Tidak butuh proses, 

dapat 

dibentuk(diolah). 

Berat, kasar, alamiah, 

sederhana, informal 

dinding 

dekoratif, 

banyak 

digunakan 

terutama untuk 

rumah tinggal 

dan bangunan-

bangunan kecil. 

Batu 

kapur 

Mudah digabung 

dengan bahan lain, 

mudah rata. 

Sederhana, kuat(jika 

digabung dengan bahan lain)

bangunan 

rumah tinggal. 

bangunan 

ibadah(katerdal).

Marmer Kuat Mewah, kuat, formil,agung bangunan untuk 

menunjukan 

kekuasaan, 

kemewahan dan 

kekuatan. 

Beton Hanya menahan 

beban tekan 

Maskulin(tingkatannya lebih 

tinggi daripada baja), simple, 

straightforward(dapat 

disajikan langsung, begitu 

saja), formil, keras, kaku, 

kokoh. 

bangunan 

monumental. 

bangunan 

pemerintah. 

Baja Hanya menahan gaya Maskulin(keras,kokoh,kasar), bangunan 
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tarik ornamented, complicated. pemerintah. 

bangunan 

utilitas. 

Metal Efisien Ringan, dingin banguna 

komersil. 

Kaca Tembus pandang, 

biasanya digabung 

dengan bahan lain. 

Ringkih, dingin, dinamis hanya sebagai 

pengisi. 

plastik Mudah dibentuk 

sesuai dengan 

kebutuhan(karena 

merupakan buatan 

pabrik), dapat diberi 

bermacam-macam 

warna. 

Ringan, dinamis, informil. bangunan yang 

sifatnya santai. 

Sumber:Hendraningsih,DKK,1985. Pesan dan Kesan Bentuk dalam 

Arsitektur.Jakarta:djembatan 

 

g. Bentuk Dasar 85

Terdapat tiga macam bentu dasar yang masing-masing memiliki sifat-

sifat karakter masing-masing,yaitu(D.K.Ching): 

1) Lingkaran

Lingkaran mempunyai sifat stabil, penempatan lingkaran pada 

pusat suatu bidang akan memperkuat sifat alamnya sebagai 

poros.Sifat-sifat bentuk lingkaran: Mempunyai kekuatan visual yang 

kuat ,mempunyai pandangan kesegala arah Dinamis ,terkesan 

mencoba-coba dan mencari-cari 

2) Segitiga

Merupakan bentuk ekspresif, kuat, stabil, dinamis dan 

eksperimental dan tak dapat disederhanakan lagi. 

3) Bujur Sangkar

85 Ibid No.17 
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Merupakan bentuk yang statis, netral dan tidak mempunyai arah 

tertentu.Bentuk bujur sangkar tampak stabil jika berdiri sendiri pada 

salah satu sisi dan dinamis pada salah satu sudutnya. 

Adapun sifat karakter dari tiap bentuk masing-masing memberikan 

kesan tersendiri.Seperti(Ir.Rustam Hakim) 

� Persegi empat:Kesan:statis, stabil, formal, mengarah ke 

monoton dan masif(solid). 

� Bulat:Kesan;tuntas’bulat’,labil(bergerak). 

� Segitiga:Kesan;aktif,energik,tajam serta mengarah. 

 

2.3.2.Persyaratan Ruang 
a. Noise 

Noise atau kebisingan adalah suara-suara yang datang dari 

bermacam-macam sumber yang tidak diinginkan.Gangguan suara yang 

mungkin timbul akan mempengaruhi ketenangan, konsentrasi suatu 

aktivitas yang terjadi. Batas sakit pendengaran manusia adalah 130 

foon(sekitar 130dB/1000Hz).86 

Batas kemampuan manusia menghadapi gangguan bunyi adalah: 

� Bunyi 30-60 dB terus-menerus akan mengganggu selaput 

telingga dan mengarah pada ke gelisahan psikis(bingung, 

nervous,peka, letih, dsb). 

� Bunyi 65-90 dB yang tak henti-hentinya akan merusak 

lapisan-lapisan kehidupan manusia(jantung,peredaran darah) 

� Bunyi 90-130 dB merusak selaput telinga dan kejiwaan 

sampai tuli. 

Sedangkan bising latar belakang untuk ruang rawat inap adalah 30 

dB sedangkan sct rata-rata dari dinding dan lantai untuk bising yang 

lewat udara ruang-ruang pasien haruslah 45-50 dB.(leslie L Doelle) 

Bahan juga mempunyai kemampuan mereduksi pengaruh alam, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel III.5. Kemampuan Bahan Mereduksi Pengaruh Alam 

 
86 Ibid No.11 
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Sumber:JO Simond, Landscape 

Penggunaan pepohonan untuk mengatasi kebisingan merupakan 

alternatif yang banyak digunakan jika site bangunan terletak di area 

yang memiliki noise tinggi sedangkan di dalam bangunan sangat 

diperlukan ketenangan.  Berikut ini dapat dilihat sejauh mana 

pepohonan dengan berbagai jenisnya mempu mengurangi efek noise 

didalam bangunan, 

Tabel III.6. Kemampuan Penyerapan Jenis Rumput.87 

Penambahan penyerapan 

bunyi diukur dengan db 

Macam Tumbuhan 

100HZ 1000H

z

5000H

z

Rumput Tipis(H=10-20Cm) 0.005 0.0  

Rumput Tebal (H=40-

50cm) 

0.005 0.12 0.15 

Tumbuhan Padi rapat 

90cm 

0.010 0.25 0.30 

Hutan 0.020 0.06 0.15 

Sumber: YB,Mangunwijaya.2000,Pengantar Fisika Bangunan.

Jakarta:Djambatan 

Selain tinggi pohon, seberapa luas taman itu dibuat juga sangat 

mempengaruhi terhadap besarnya noise yang dapat diserap atau 

 
87 Ibid No.17 

Pertimbangan 

Bahan 

Berat 

Bahan 

Sifat Akustik Terhadap 

Api 

Terhadap 

Panas 

Terhadap 

Air 

Batu(bata, 

batako, 

porselen) 

Berat  Memantulkan 

Suara 

Tahan Menyerap tahan 

Kaca Relatif 

Berat 

Memantulkan 

Suara 

Bisa 

Pecah 

Tidak 

Menyerap 

Tahan 

Kayu  Relatif 

Ringan 

Memantulkan 

menyerap 

Kurang Menyerap Tidak 

Tahan 
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dikurangi. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel sampai seberapa jauh 

luas yang dapat menyerap noise. 

Tabel III.7. Hubungan Luas Taman dengan Kebisingan88 

Lebar halaman 
muka 

Pengurangan 
kebisingan daun 
jarang 

Pengurangan 
kebisingan oleh pagar 
daun rapat 

10 M 

20 M 

40 M 

3% 

7% 

11% 

8% 

11% 

13% 

Sumber: YB,Mangunwijaya.2000,Pengantar Fisika Bangunan. Jakarta:Djambatan 

b. Penghawaan 

Penghawaan dalam hal ini pergantian udara sangat penting bagi 

kesehatan.Pengotoran atau polusi udara disebabkan oleh89 :

� Debu-debu, gas berbahaya/kuman bertebrangan. 

� Gas-gas lain dan bebauan lain yang kendati tidak 

berbahaya namun tidak enak. 

Pergantian udara dapat dikatakan baik, bila untuk ruang kamar tidur 

yang bervolume lebih dari 5 m/orang/jam, hawa udara dapat diganti 

sebanyak 15 m/orang/jam, bila volume kurang dari itu maka pergantian 

hawa harus lebih cepat lagi 25m/orang/jam.90 

Penghawaan alami akan efektif apabila angin tidak datang dari arah 

tegak lurus dengan jendela, varisi orientasi sampai 30% dari arah tegak 

lurus angin utama cukup efektif untuk memperoleh penghawaan alami. 

Elemen-elemen yang berpengaruh terhadap penghawaan alami 

adalah:91 

� Orientasi bukaan 

� Dimensi bukaan 

� Jenis bukaan 

� Pembelokan angin. 

c. Pencahayaan 

 
88 Ibid No.17 
89 Ibid No.24 
90 Ibid No.17 
91 Satwiko Prasasto.2004.Fisika Bangunan 1, Andi:Yogyakarta 
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Iluminasi adalah pencahayaan dimana menurut sumbernya 

dibedakan menjadi dua yaitu pencahayaan alami yang bersumber pada 

matahari, dan pencahayaan buatan yaitu pada ruang-ruang dalam 

dengan menggunakan lampu. Pada pencahayaan buatan diperlukan 

desain yang disesuaikan dengan kebutuhan agar diperoleh efek yang 

positif terutama bagi manusia sebagai faktor utama dalam setiap 

perancangan ruang. Sedangkan dalam mendesain pencahayaan yang 

bersumber pada matahari juga harus diperhatikan paling sedikit tiga 

faktor berikut ini:92 

� Intensitas cahaya, matahari memiliki efek pada produksi hormon 

manusia selain dapat menghasilkan vitamin D. 

� Pemilihan waktu dan terbitnya matahari, lamanya terkena sinar 

matahari berpengaruh terhadap psikologi manusia. Pernyataan ini 

dikuatkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada 

musim salju, banyak terjadi stress yang dikarenakan kurangnya 

durasi terkena sinar matahari. 

� Spektrum matahari, yang terdiri dari panjang gelombang yang 

berbeda-beda. Dan masing-masing menimbulkan efek yang berbeda 

pada tubuh manusia. 

Cahaya adalah syarat mutlak bagi manusia untuk melihat dunianya. 

Manusia membutuhkan cahaya untuk beraktivitas dengan sehat, 

nyaman dan menyenangkan. Matahari sebagai sumber cahaya alami 

utama dicintai karena memberi energi(panas dan cahaya) berlimpah, 

namun juga dibenci karena menyebabkan ketidaknyamanan. Karena 

sinar langsung matahari membawa serta panas, maka cahaya yang 

dimanfaatkan untuk pencahayaan ruangan adalah cahaya bola langit. 

Sinar langsung matahari hanya diperkenankan masuk ke dalam 

ruangan untuk keperluan tertentu atau bila hendak dicapai efek 

tertentu. Oleh karena itu bagi arsitek perlu diingat dua hal penting:93 

� Pembayangan; untuk menjaga agar sinar langsung matahari tidak 

masuk ke dalam ruangan melalui bukaan. Teknik pembayangan 

antara lain dengan memakai tritisan dan tirai. 

 
92 Mark S.Sanders, PhD et al. 1993.Human Factors in Engineering and Design, Mc Graw Hill inc: Singapore,  
93 Ibid No.17 
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� Pengaturan letak dan dimensi bukaan untuk mengatur agar 

cahaya bola langit dapat dimanfaatkan dengan baik. 

� Pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam ruang dan luar 

untuk memperoleh pemantulan yang baik(agar pemeratan cahaya 

efisien) tanpa menyilaukan mata. 

Penghijauan lingkungan adalah salah satu cara terbaik untuk 

mengatasi kesilauan, dengan tumbuhan rendah dan rerumputan, 

kesilauan  tanah dapat dihindari, begitu juga kesilauan dari ats dapat 

dicegah dengan pohon yang tinggi.94 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pencahayaan buatan 

adalah distribusi cahaya dalam ruang tersebut. Distribusi cahaya yang 

tidak merata atau terjadi perbedaan iluminasi yang sangat besar pada 

suatu permukaan akan dapat menimbulkan kesilauan (glare) dimana 

dapat mengurangi kenyamanan visual. Selain itu glare juga dapat 

disebabkan karena pemantulan dari benda-benda yang ada dalam 

suatu ruang, oleh karena itu juga perlu dipikirkan jenis benda seperti 

apa yang akan diletakkan di dalamnya. Glare diklasifikasikan menjadi 

tiga sesuai dengan tingkat kesilauannya : 95 

� Discomfort glare yaitu glare yang menyebabkan ketidaknyamanan 

tetapi tidak terlalu mengganggu visual. 

� Disabilitiy glare yaitu glare yang dapat mengganggu pandangan 

visual sehingga timbul rasa tidak nyaman. 

� Blinding glare yaitu glare yang sangat besar dan terjadi dalam 

jangka waktu yang cukup lama sehingga tidak ada obyek yang dapat 

dilihat. 

 

2.3.3.Faktor Pembentuk Suasana Ruang 
 Pengertian Kenyamanan:96 

� Kenyamanan sendiri adalah segala sesuatu yang memperlihatkan 

dirinya sesuai dan harmoni dengan penggunaan suatu ruang, baik 

ruang itu sendiri maupun dengan berbagai bentuk, tekstur, warna, 

 
94 Ibid No.17 
95 Ibid no.24 
96 Ibid No.3 
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simbol maupun tanda, suara, bunyi, kesan, intensitas dan warna 

cahaya maupun bau atau apapun juga. Urut-urutan yang teratur, 

berkembang dan memuaskan. Hubungan yang harmonis, persatuan 

dalam keragaman. Suatu nilai keseluruhan yang mengandung 

keindahan.(J.O.Simonds, Landscape Architecture). 

� Atau dengan kata lain kenyamanan adalah kenikmatan atau 

kepuasan manusia di dalam melaksanakan aktivitasnya(albert 

J.Ruledge, Anatomy of A Park). 

a. Suasana nyaman secara fisik 

Yaitu sistem enviromental yang mendukung kenyamanan pelaku 

yang melakukan kegiatan di dalamnya,meliputi : 

-Pencahayaan yang mendukung 

-Penghawaan ruang yang baik 

-Akustik ruang  yang baik 

b. Suasana nyaman secara psikologi 

Yaitu sistem ruang yang dapat membentuk suasana ruang sesuai 

dengan karakter pelaku, meliputi: 

-Dimensi ruang 

-Warna ruang 

-Sirkulasi yang mudah, yaitu: 

Sirkulasi yang jels dan terarah 

Jarak antar ruang yang dekat 

Keleluasan sirkulasi 

Keamanan sirkulasi 

Bentuk ruang  

Elemen ruang 

-Fasilitas ruang 

 

III.3.   KESIMPULAN LINGKUNGAN BINAAN SEBAGAI LINGKUNGAN TERAPETIK 
Pengolahan lingkungan fisik berdasarkan keadaan psikologi pasien dimana 

dalam hal ini adalah ketergantungan NAPZA dengan program theraupetic 

Community memiliki aspek-aspek dan faktor-faktor pembentuk seperti yang telah 
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dijelaskan diatas. Ada Dua aspek pembentukan yang akan disatukan untuk 

merencanakan dan merancang Pusat rehabilitasi Ketergantungan NAPZA di DI 

Yogyakarta dengan pendekatan Therapeutic Community, yaitu: 

� Pembentukan Lingkungan TERAPETIK yang Sejuk, Segar, Alami dan 

Tenang. 

Merupakan kecenderungan manusia untuk menjalin hubungan 

(interaksi dengan lingkungannya), oleh karena itu aspek ini menuntut 

suatu lingkungan terapetik dengan seting lingkungan alami yang tenang 

dan nyaman dimana didalamnya terbentuk tata ruang dalam(tata 

letak&furnitur, warna&teksture, bentuk ruang) dan tata ruang luar. 

Dalam kriteria desain, bangunan digolongkan sebagai bangunan yang 

nyaman, selaras dengan alam dan mengakomodir fungsi bangunan dan 

ruang berdasarkan kegiatan didalammnya. 

� Pembentukan desain fisik lingkungan dan bangunan yang mampu 

mewadahi dan mewujudkan program-program didalam therapeutic 

community yaitu Pembentukan peruangan maupun desain fisik yang 

mendukung psikologi rehabilitan dengan pembentukan susana yang 

mendukung lingkungan terapetik.  

Pemilihan keempat suasana yaitu, keterbukaan, kedinamisan, 

ketenangan dan keakrapan tersebut berdasar dari analisis tinjauan 

psikologi pecandu yang sesuai dengan program theraupetic community.

Dimana keempat sifat tersebut dirasa mampu menimbulkan sikap positif 

dalam diri pecandu untuk proses rehabilitasi dan memerangi sikap 

negatif terhadap dirinya sendiri. Dijabarkan kedalam fasilitas bangunan, 

pola massa dan organisasi massa,skala bangunan dan ruang, 

warna,bahan dan teksture ruang&bangunan, sirkulasi ruang dalam dan 

ruang luar, bentuk massa dan ruang. 

 

III.4. TINJAUAN D.I.YOGYAKARTA 
Pada bab ini akan dbahas lebih lanjut tentang keadaan DIY baik berupa 

tinjauan fisik, non fisik, kondisi perkembangan NAPZA hingga penentuan lokasi 

terpilih. 
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Kodya Yogyakarta

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul

Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten Sleman

4.1.Tinjauan Umum D.I.Yogyakarta97

Gambar III.2.Peta D.I.Yogyakarta 
Sumber: Atlas 2002 

4.1.1.Kondisi Fisik 
Derah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Propinsi dari 29 

propinsi di wilayah Indonesia dan terletak dipulau Jawa bagian tengah. DIY 

dibagian Selatan dibatasi oleh lautan Indonesia, sedangkan diTimur laut, 

tenggara, barat dan barat laut dibatasi wilayah propinsi jawa tengah. 

Letak geografis DIY terletak 7 33’ – 8 15’LS dan 110 5’ – 110 50’ BT. 

Dengan luas 3185,81Km atau 0.17% dari luas Indonesia.Memiliki kondisi 

topografis relatif datar menurut arah Barat ke Timur dan menurun dari utara 

ke selatan ±1º.  

Propinsi DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu Kotamadya 

dengan 75 Kecamatan, 438 Kelurahan, 5122 dusun. 

Tabel III.8.Pembagian Administrasi dan Luas Kabupaten/kotdya di DIY 

No Kabupaten/kotdya Luas 
Wilayah 

Jumlah 
Kecamatan

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
Dusun/RT 

1 Kulon Progo 586.27 12 88 930 

2 Bantul 506.85 17 75 933 

3 Gunung Kidul 1495.36 18 144 1431 

4 Sleman 574.82 17 86 1212 

5 Kota Yogya 32.5 14 45 616 

97 Atlas DIY.2002 
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Sumber:Atlas 2002 

 
Tabel III.9.Topografi, Hidrologi dan ekologi Kabupaten/kotdya di DIY 

Kulon 
Progo 

Bantul Gunung 
Kidul 

Sleman Kota Yogya 

Topografi  utara: 

dataran 

tinggi 

(ketinggian 

500-1000m 

dari 

permukaan 

air laut) 

tengah: 

daerah 

perbukitan( 

ketinggian 

100-500m). 

selatan: 

dataran 

pendek 

(ketinggian 

100 m) 

0-

2%=19.849 

2-

15%=4.716 

15-

40%=19.56

2

>40%=11.9

63 

Sebagian 

besar dari 

bantul terletak 

di bagian hilir 

lereng merapi 

sampai di laut 

parang tritis. 

-Distribusi 

Lereng 

0-2%=30.389 

2-

15%=11.006 

15-

40%=5.701 

>40%=3.483 

 

Dataran 

dikelilingi 

oleh 

rangkaian 

pegunungan 

sehingga 

relatif 

terisolir. 

Distribusi 

lereng  

0-

2%=23.068 

2-

15%=47.67 

15-

40%=55.88 

>40%=19.59

7

-Terletak di 

satu lerengan 

merapi yang 

puncaknya 

hampir 

mencapai 

3000m diatas 

permukaan air 

laut. 

-Distribusi 

lereng  

0-2%=32.423 

2-15%=19.652 

15-40%=3.623 

>40%=1.367 

kemiringan 

dominan 0.5-

1 %

Hidrologi  Suhu,24.3- Suhu,25.7- Suhu  Suhu  Suhu,25.9-
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26.1c 

Kelembapa

n, 73-83% 

Curah 

hujan/th 1-

430 mm/th 

air sangat 

memadai 

walau ada 

indikasi 

kekeringan 

 

26.7 c 

Kelembapan, 

77-89 

Curah 

hujan/th,14-

306 mm/th 

 

Budidaya 

lahan basah 

Kondisi air 

tanah 

tercemar 

akibat limbah 

RT dan 

Industri. 

25.5-26.8C 

Kelembapan 

75-86 

Curah 

hujan/th 

23-

319mm/th 

Pasokan air 

tidak 

mencukupi 

,terutama 

pada musim 

kemaraw. 

 

23.4-24.5C 

Kelembapan 

82-88 

Curah hujan/th 

1500-

4000mm/th 

Potensi 

wilayah Utara 

sebagai daerah 

resapan air 

27.2C 

Kelembapan, 

72-83% 

Curah 

hujan/th 21-

385mm/th 

 

air sangat 

memadai 

walau ada 

indikasi 

tercemar 

 

Ekologi Kawasan 

digunakan 

antara lain 

hutan 

lindung,pert

anian lahan 

kering, 

pertanian 

lahan 

basah 

Pertanian 

lahan basah 

mendominasi 

, disusul 

pertanian 

lahan kering, 

rawan 

bencana dan 

hutan  lindung 

Kawasan 

digunakan 

antara lain 

sebagai 

cagar 

alam,pertani

an lahan 

kering, 

daerah 

rawan 

bencana dan 

hutan 

lindung. 

Daerah 

resapan air, 

pertania lahan 

basah, 

pertanian lahan 

kering, hutan 

lindung 

kawasan 

digunakan 

untuk 

pertanian 

denga 

prosentase 

1%. Lahan 

lain berupa 

lahan 

terbangun 

Sumber:Atlas 2002 

 
4.1.2.Kondisi Non Fisik 

a. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk adalah usia produktif, yaitu sebesar 67,17%. Golongan 
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yang lain yaitu penduduk lanjut usia yang telah tidak produktif sebesar 

45%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih besar 

sibandingkan dengan perempuan dengan sex ratio 10,5%.  

Komposisi terbesar penduduk D.I.Yogyakarta adalah pegawai negeri 

atau ABRI sebesar 26,52%. Selain itu mengingat fungsi kota sebagai 

pusat pemerintahan dan pusat terminal jasa distribusi, maka banyak 

penduduk yang berkecimpung pada sektor perkotaan, seperti 

pengusaha, industri (25,75%) dan jasa (25,53%). Jumlah penduduk di 

Kotamadya Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, terbesar adalah 

penduduk yang lulus SD 23,66% dari seluruh penduduk, ditambah 

dengan yang belum tamat SD sebesar 15,69%. 

 
Tabel III.10.Angka Populasi Pertumbuhan Penduduk DIY 

Angka Populasi 
Angka 

Pertumbuhan Kabupaten/ 
kotdya 

1980 1990 2000 
1980-
1990 

1990-
2000 

Kulon Progo 380.7 372.3 371.0  -0.22 -0.04 

Bantul 634.4 696.9 781.0  0.94 1.19 

Gunung Kidul 659.5 651.0 670.4  -0.13 0.30 

Sleman 677.3 780.3 901.4  1.43 1.50 

Kota Yogya 398.2 412.1 396.7  0.34 -0.39 

DIY 2 750.1 2 912.6 3 120.5 0.58 0.72 

Sumber:www.BPS.co.id 

Tabel III.11. Populasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin DIY 

Tahun Pria Wanita Total 

1961 1 087 986 1 145 805 2 233 791 

1971 1 207 612 1 280 932 2 488 544 
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1980 1 348 769 1 401 359 2 750 128 

1990 1 431 986 1 480 625 2 912 611 

2000 1 546 861 1 573 617 3 120 478 

Sumber:www.BPS.co.id 

 

Tabel III.12.Luas dan Tingkat Kepadatan Penduduk di DIY 

Tingkat kepadatan/km Kabupaten/ 
kotdya 

Luas(km) 
1990 2000 

Kulon Progo 586.3 635.0 632.7 

Bantul 506.9 1 357.0 1 540.9 

Gunung Kidul 1 485.4 438.3 451.4 

Sleman 574.8 1 357.5 1 568.1 

Kota Yogya 32.5 12 678.7 12 206.5 

DIY 3 185.8 914.2 979.5 

Sumber:www.BPS.co.id 

 

Tabel III.13.Proyeksi Pertumbuhan Penduduk berdasrkan jenis Kelamin 
 Di DIY1997-2005 (x1000) 

Tahun  Pria  Wanita  jumlah  

1997 1 480.2 1 504.1 2 984.3 

1999 1 513.1 1 539.0 3 052.1 

2001 1 545.1 1 575.0 3 120.1 

2003 1 576.3 1 612.1 3 188.4 

2005 1 606.5 1 650.5 3 257.0 

Sumber:www.BPS.co.id 
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b. Perubahan Sosial Kota 

D.I.Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan berbagai macam 

sebutan. Mulai dari kota ‘budaya’ karena menyimpan aneka regam 

budaya, dan inilah yang juga menyebabkan Yogyakarta banyak 

mengundang wisatawan, sehingga terkenalah kota ini sebagai ‘kota 

pariwisata’. Yogyakarta juga disebut sebagai ‘kota perjuangan’ karena di 

kota ini pernah digunakan untuk perjuangan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesai dan kota ini dikenal pula sebagi pusat 

pendidikan(kota pelajar). Berbagai fasilitas pendidikan yang tersebar di 

berbagai penjuru kota telah mengundang ribuan pelajar untuk belajar di 

kota ini. Selain itu, Yogyakarta tampaknya juga menjadikan dirinya 

sebagai kota transito perdagangan karena terletak di jalur transportasi 

yang cukup menguntungkan. 

Dengan berbagai peran yang disandangnya itu, Yogyakarta 

menyimpan banyak faktor pertumbuhan kota (leading factors). Dapat 

dibedakan menjadi dua faktor: 

� Faktor pertumbuhan periwisata yang didukung oleh budaya dan 

perdagangan. 

� Faktor pertumbuhan pendidikan. 

Keduanya tampak menjadi faktor utama bagi pertumbuhan 

Yogyakarta. Selama ini, DIY telah didatangi oleh ribuan pendatang 

dengan tujuan untuk belejar maupun untuk berwisata. Kedatangan 

mereka ini tentu membutuhkan fasilitas maupun prasarana yang 

menunjang aktivitas mereka selama di Yogyakarta. Maka tumbuhlah 

berbagai macam kegiatan yang menyediakan jasa bagi mereka. Untuk 

sektor pariwisata, banyak berkembang hotel, penginapan, restoran 

dengan pub, diskotik, biro perjalanan, toko-toko cinderamata, 

kebangkitan para pengrajin dan sebagainya. 

Disisi lain, pemerintah sibuk membangun prasarana jalan, 

telekomunikasi dan pusat-pusat wisata seputar Yogyakarta. Kegiatan itu 

juga mengundang tumbuhnya sekolah-sekolah kejuruan yang 

mengkhususkan diri bagi penyediaan tenaga trampil dibidang pariwisata. 

Sejak tahun 1950, sektor pendidikan telah menjadi salah satu ujung 
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tombak pertumbuhan kota ini. Terlebih lagi setelah kompleks Universitas 

Gajah Mada dibangun di Bulak sumur, berkembanglah kota ini ke arah 

timur laut karena dipindahnya inti pertumbuahan itu. Ini ditandai dengan 

berkembangnya aktifitas-aktifitas yang menyediakan jasa bagi para 

mahasiswa dan pelajar di daerah itu. Mulai dari pemondokan, rumah 

makan sampai pada asrama-asrama mahasiswa. Selain itu, keberadaan 

kampus juga telah mempengaruhi pula pihak lain untuk membangun 

kampus atau kompleks pendidikan lain di daerah itu, terutama di 

Kelurahan Caturtunggal yang termasuk Kabupaten Sleman.Seiring 

dengan pertumbuhan kota, terjadilah berbagai perubahan yang terjadilah 

berbagai perubahan baik dari segi fisik maupun non-fisiknya. Meskipun 

tidak segencar perubahan yang terjadi di kota Jakarta misalnya, secara 

fisik Yogyakarta seakan terus memoles diri menjadi suatu kota yang 

berwajah modern. Gejala lain yang terjadi di Yogyakarta adalah semakin 

maraknya nafas perdagangan. Hampir setiap bangunan yang berada di 

sepanjang jalan utama di kota ini berfungsi sebagai bangunan komersial. 

Selain itu, tumbuh pula toko-toko swalayan atau supermarket bahkan 

mall yang menyediakan barang-barang mewah dengan harga yang jauh 

lebuh tinggi dari kemampuan rata-rata masyarakat kota ini.  

c. Kondisi Non Fisik Lain 

Pada tabel dibawah akan dibahas faktor non fisik selain komposisi 

penduduk dan perubahan sosial dari wilayah yang ada pada 

D.I.Yogyakarta yang mana terdiri dari kabupaten Kulon Progo, 

Bantul,Gunung Kidul,Sleman Kodya Yogyakarta. 

Tabel III.14.Fasilitas Kesehatan, Pariwisata, Perekonomian,Prasarana Kabupaten/kotdya 
di DIY 

Kulon 
Progo 

Bantul Gunung 
Kidul 

Sleman Kota Yogya 

Fasilitas 
Kesehatan 

Tingkat 

kesehatan 

sudah 

mencukupi 

tetapi 

Tingkat 

kesehatan 

belum optimal 

dengan 

fasilitas 

Tingkat 

kesehatan 

kurang 

memadai(pe

rawatan 

Tingkat 

kesehatan 

relatif baik 

dengan jumlah 

perbandingan 

Tingkat 

kesehatan 

relatif baik 
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ketersediaa

n dokter 

dan tenaga 

medis 

kurang. 

kesehatan 

yang kurang 

medis dan 

tenaga ahli 

terbatas) 

dokter dan 

fasilitas 

kesehatan 

yang baik 

Pariwisata pantai 

sendang 

waduk 

goa 

Pantai parang 

tritis, makam 

imogiri, 

Kasongan, 

pantai Samas 

Wisata 

pantai 

mendominas

i, wisata 

budaya , 

gunung 

gombor 

Candi, 

kaliurang, argo 

turi, kali adem 

kraton, 

pakualam, 

museum, 

galeri, 

gedung 

pertunjukan 

Perekonomi
an 

(produk 

domestik 

bruto) 

Perdagang

an,hotel,res

tourant 

12.32%, 

pertanian26

.0% 

jasa 

17.90% 

Industri 

17.31% 

lain-

lain10% 

Perdagangan,

hotel,restoura

nt 15.81 

Pertanian,Pet

ernakan,perik

anan,kehutan

an 22.14 

Industri 

pengolahan 

13.62% 

Jasa dan lain-

lain 20.13% 

Perdaganga

n,hotel 

12.05. 

Pertanian 

38.78% 

Jasa 15.63%

Industri 

13.55% 

Perdagangan,h

otel,restourant 

3.22% 

Pertambangan  

3.94% 

Pertanian(bera

s,kopi,salak 

pondok),Petern

akan,perikanan

,kehutanan 

6.84% 

 

pertanian 

11.06 

bangunan 

37.02 

keuangan,se

wa&jasa 

14.30% 

Prasarana 
Jalan 

Infrastruktur 

optimal 

infrastuktur 

jalan belum 

optimal.Jalan 

yang diaspal 

528.85 km 

dan yang 

belum 

teraspal 

adalah 

Infrastruktur 

jalan baik 

tetapi sarana 

transportasi 

terbatas. 

Infrastruktur 

optimal(Jalan 

kabupaten 

dalam kondisi 

baik dan rusak 

hampir 

berimbang 

42.8%baik:31.9

% kondisi 

prasarana 

optimal tetapi 

akibat 

perkembanga

n

memerlukan 

solusi  
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426.55km rusak) 

Sumber:Atlas DIY 2002 

 

4.2. Tinjauan Khusus, Perkembangan Napza Di D.I.Yogyakarta 
Permasalahan Napza yang semakin kompleks di D.I.Yogyakarta 

merupakan salah satu dampak sosial yang negatif dari kondisi keheterogenan 

masyarakat D.I.Yogyakarta sendiri, karena banyaknya pendatang baik dari 

golongan pelajar dan mahasiswa maupun wisatawan. Dikota-kota besar seperti 

Jakarta, bandung, Surabaya serta Yogyakarta menyebutkan pada kurun waktu 

30 tahun terakhir mulai banyak digunakan oleh generasi muda. Pengamatan 

yang pernah dilakukan oleh DPD GRANAT DIY pada LPWirogunan 

menunjukan bahwa dari 500 orang narapidana dan tahanan yang ada, 40% 

adalah kasus narkotik dengan prosentase 70% adalah generasi muda berusia 

17-25 dimana sebagian besar berstatus pelajar dan mahasiswa.98 

Menurut Polda DIY, daerah yang menjadi sasaran peredaran narkoba 

sebagian besar berada di daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

Dan sasaran utamanya adalah golongan remaja yaitu para pelajar dan 

mahasiswa. Ini diperkuat dengan data prosentase jumlah pelajar dan 

mahasiswa yang terbesar juga berada di dua daerah tersebut, serta 

dikarenakan di dua daerah tersebut merupakan pusat tempat hiburan dan 

pemukiman. Selain itu menurut data statistik Yogyakarta, kedua daerah 

tersebut juga merupakan daerah yang banyak didatangi oleh pendatang. 

Berikut ini dapat dilihat data Prosentase Pelajar dan Mahasiswa pada tahun 

1999 dari empat Kabupaten dan satu Kota yang berada di DIY: 

Tabel. III.15. Prosentase Pelajar dan Mahasiswa di DIY pada tahun 1999 

 
Jumlah  

Penduduk 
Bertujuan  

pendidikan 
Prosentase 

Kota 

Yogyakarta 
395.604 orang 

104.160 

orang 
26,33 % 

Kab. Sleman 897.962 orang 
175.284 

orang 
19,52 % 

Kab. Gunung 667.916 orang 114.016 17,07 % 

98 Ibid No.18 
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Kidul orang 

Kab. Kulon 

Progo 
369.912 orang 

59.042 

orang 
15,96 % 

Kab. Bantul 777.748 orang 
102.982 

orang 
13,42 % 

Sumber : BPS Yogyakarta, 1999 

 

Dari waktu ke waktu data perkembangan kasus dan jumlah 

penyalahgunaan narkoba yang masuk ke jajaran Polda DIY semakin 

meningkat seperti pada tahun 1998 jumlah kasus 22, tahun 1999 meningkat 

menjadi 67 kasus, dan tahun 2000 bertambah lagi menjadi 162 kasus. Berikut 

ini dapat dilihat data perkembangan kasus Napza dari tahun 2001 sampai 

tahun juni 2004,yaitu : 

Tabel III.16. Perkembangan Penanganan Tindak Pidana NAPZA di DI 
Yogyakarta 

NO URAIAN 2001 2002 2003
Juni 

2004 

1. pekara 170 186 169 104

2. tersangka 199 org 208 org 204 org 20 org

- wiraswasta 78 org 208 org 204 org 44 org

- mahasiswa 50 org 23 org 103 org 51 org

- pelajar 24 org 14 org 9 org 1 org

-pns - - - 1org

-lain-lain 37 org 27 org 19 org 9 org

- laki-laki 195 org 207 org 199 org 116org

- perempuan 4 org 1 org 5 org 4 org

- pemakai 175 org 179 org 186 org 105 org

- pengedar 24 org 27 org 18 org 15 org

- penanam 2 org

3. psikotropika 

- ekstasi 27 bt 86 bt 413 bt 68 bt

- sabu-sabu 196 gr 66,13 315,4 21,6 gr
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gr gr

- pil koplo 1648 bt 2.062 bt 2977 bt 1136 bt

4. narkotik 

- putaw 45,5 gr 342 gr 15,2 gr 41,7 gr

- ganja 

5. hukuman 

- 4 s/d 15 tahun 66 org 68 org 58 org -

- 20 thn- se-umur 

hidup 
104 org 118 org 111 org -

Sumber:Http://www.Pemda.diy.go.id Sumber data POLDA DIY sampai  

bulan Juni 2004 

Peredaraan NAPZA marak dan menunjukan peningkatan yang 

menempatkan kota Yogjakarta sebagai kota urutan kedua dalam hal jumlah 

penyalahgunaan NAPZA dengan angka kasar berjumlah 60.000 jiwa, 10% nya 

perlu perawatan rehabilitasi yaitu sekitar 600 orang, sedangkan jumlah korban 

penyalahgunaan berdasarkan pengamatan yang dilakukan DEPKES 

menunjukan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang tercatat resmi di 

wilayah D.I.Yogyakarta sekitar 404 jiwa yang berasal dari beberapa 

kabupaten.99(Departemen Sosial Propinsi DIY,2000) 

Tabel III.17.Pemetaan Korban Penyalahgunaan NAPZA di DIY 

Wilayah Jumlah Korban 

Kota Madya Jogjakarta 197 

Kabupaten Sleman 87 

Kabupaten Bantul 68 

Kabupaten Gunung Kidul 49 

Kabupaten Kulon Progo 3 

DIY 404 

Sumber kanwil Depkes DIY,2000 

 
99 Ibid No.7 
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Jumlah korban ketergantungan narkoba yang telah masuk kerumah sakit 

di wilayah Propinsi D.I.Yogyakarta adalah sekitar 115 jiwa, 97 % korban adalah 

laki-laki dan 3% perempuan100. Namun angka ini belum menunjukan angka riil 

dari jumlah korban ketergantungan NAPZA, hal ini terjadi karena ada 

kemungkinan para korban dirawat dirumah sakit atau panti rehab diluar wilayah 

DIY. 

Tabel III.18.Jumlah Korban Ketergantungan Yang Dirawat di Rumah 
Sakit D.I.Y,Tahun 1999 

Rumah Sakit Laki-laki Perempuan Jumlah 

RSJ Pakem 11 0 11 

RSK Puri Nirmala 

I

31 0 31 

RsK Puri Nirmala 

II 

29 1 30 

RSU Wonosari 4 1 5 

RSUP Sarjito 37 1 38 

JUMLAH 112 3 115 

Sumber: kanwil Depkes DIY,2000 

Di D.I.Yogyakarta sendiri terdapat ± 10 tempat Pengobatan 

Penyalahgunaan NAPZA yang dapat dilihat pada Tabel III.18. Jika kita 

Bandingkan Jumlah Tempat Pengobatan Yang tersedia berbanding dengan 

jumlah korban penyalahguna NAPZA sangatlah kurang memadai.Oleh Karena 

itu diperlukan lebih banyak tempat pengobatan yang memadai dan memenuhi 

syarat. Berikut daftar Tempat pengobatan korban NAPZA yang terdapat Di 

D.I.Yogyakarta, sebagai berikut: 

Tabel III.19.Tempat Pengobatan Penyalahgunaan NAPZA Di 
D.I.Yogyakarta 

No Nama Tempat Pengobatan Jenis 
Pengobatan 

1 RSUP Sardjito Detoksifikasi 

2 RSU Puri Nirmala I, II Detoksifikasi 

3 RSU Betesda Detoksifikasi 

100 Ibid No.7 
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4 Ponpes AL Islam 

Kalibawang 

Rehabilitasi 

5 Ponpes Wukirsari Rehabilitasi 

6 Inabah 13, Mlangi Rehabilitasi 

7 Anugrah Agung, 

Jl.Jemturan 

Pengobatan 

Alternatif 

8 Merpati Putih,Jl.Gayam Pengobatan 

Alternatif 

9 Satria Nusantara,Gedong 

Kuning 

Pengobatan 

Alternatif 

10 Shaolin, Jl.DR.Wahidin 58 Pengobatan 

Alternatif 

Sumber kanwil Depkes DIY,2000 

 

Yogyakarta sendiri baik melalui instansi pemerintah, organisasi-organisasi 

ataupun LSM telah melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan 

penanggulangan masalah NAPZA, baik itu penyuluhan, penelitian ataupun 

pembinaan para korban NAPZA.101 Namun hal tersebut belum maksimal, 

karena tidak ada koordinasi diantaranya.Secara umum tempat pengobatan 

yang ada belumlah direncanakan maupun berbuat secara maksimal. 

Penanganan secara medis atau alternatif lebih banyak dijumpai, dibanding 

penanganan rehabilitasi. Jadi sangat dibutuhkan sebuah pusat rehabilitasi 

yang dapat mewadahi setiap elemen terkait. Keadaan tersebut didukung pula, 

bahwa secara fisik, pada kenyataannya Yogyakarta belumlah memiliki 

bangunan pusat rehabilitasi NAPZA dimana didalamnya terjadi rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang dapat mewadahi kegiatan tersebut. 

 

III.5. PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZA dengan Pendekatan Therapeutic 
Community YANG DIRENCANAKAN 
Pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA dengan metode theurapetic 

community DI D.I.Yogyakarta adalah suatu badan yang mewadahi suatu bentuk 

rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang menyebabkan 

 
101 Gunawan,Aryadi,Ari.2001.Pusat Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA. TA Teknik Arsitektur UII. 
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penderita menjadi tergantung secara fisik dan mental terhadap NAPZA dengan 

menggunakan metode theurapeutic community sebagai basic terapi kearah 

perubahan tingkah laku negatif menjadi bertingkah laku positif sehingga menjadi 

warga sosial yang swasembada dan berguna dalam masyarakat DI Yogyakarta, 

yang berlokasi di jalan kaliurang km19, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. 

 Dalam mewujudkan gagasan tersebut setelah melakukan beberapa kajian 

didapatkan point-point penting yang akan digunakan sebagai rujukan dalam 

proses analisa; 

5.1.Aspek  Umum 
5.1.1. Tujuan 

Mampu mengungkapkan karakter Therapeutic Community kedalam 

suasana lingkungan maupun bentuk bangunan sebagai lingkungan binaan 

medik-psikiatrik, psikoreligius dan psikosos tanpa melupakan keadaan 

psikologi junkie (pecandu) maupun psikologi selama masa pemulihan.  

5.1.2. Fungsi dan Sasaran 
a. Fungsi 

Mewadahi suatu bentuk rehabilitasi sosial terhadap korban 

penyalahgunaan NAPZA yang menyebabkan penderita menjadi 

tergantung secara fisik dan mental terhadap NAPZA dengan 

menggunakan metode theurapeutic community sebagai basic terapi 

kearah perubahan tingkah laku negatif menjadi bertingkah laku positif 

sehingga menjadi warga sosial yang swasembada dan berguna dalam 

masyarakat DI Yogyakarta. 

b. Sasaran Pelayanan 

Perencanaan dan perancangan suatu fasilitas berupa Pusat 

Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA yang memberikan kontribusi 

terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan 

NAPZA di DI Yogyakarta, berdasarkan pendekatan theurapeutic 

Community. 

5.1.3.  Pelaku  
Prinsip dasar dari metode theurapeutic Community adalah addct to 

addict maksudnya para pengguna membentuk suatu komunitas untuk 

saling membantu dalam proses pemulihan dari masalah ketergantungan 

NAPZA. Selain prinsip addict to addict para residen juga diwajibkan untuk 
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dapat bekerja sama dengan semua unsur / petugas yang terlibat dalam 

panti tersebut seperti konselor, pekerja sosial,dokter, psikiater,perawat, 

instruktur, pemuka agama maupun profesi lain (staff service&laundry)yang 

ada sesuai dengan peranannya masing-masing. 

5.1.4  Aktivitas  

Dalam menjalani program dengan metode TC ini setiap residen akan 

melewati empat tahapan di mana setiap tahapan mampunyai tujuan, 

sasaran mekanisme serta peran dari pekerja sosial yang berbeda-beda dan 

mempunyai kekhususan. Tahapan Program tersebut adalah detoksifikasi, 

Tahap awal (primary stage), Tahap lanjutan(Re-Entry Stage), Aftercare 

Program(Bimbingan Lanjut). 

Secara garis besar program tersebut terjabarkan dalam aktivitas-

aktivitas yang berlangsung pada Pusat Rehabilitasi yang direncanakan 

menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Aktivitas Kegiatan Utama 

Merupakan suatu aktivitas terapi dan pembinaan pemulihan yang 

intensif agar tercapai hasil yang maksimal.Pembinaan ini dibagi 

menjadi beberapa tahap, yaitu : 

1) Kegiatan medis(penerimaan awal,terapi medis dan detoksifikasi), 

orientasi

Pada tahap penerimaan awal dilakukan diagnosa pisik maupun 

fisik, pemiriksaan klinis dan laboratorium. Apabila diperlukan 

pengobatan lepas racun, maka bagian medis ini dengan 

ditempatkan pada detoksifikasi yang bersifat sementara sampai 

gejala-gejala withdrawal menghilang. Pada saat ini dibutuhkan 

pengontrolan setiap saat untuk memonitor keadaan rehabilitan.  

Pada unit penerimaan awal didukung oleh kegiatan administrasi, 

berupa layanan informasi, pendaftaran, pendataan dan 

administrasi. 

2) Kegiatan Pemantapan dan stabilisasi 

� Kegiatan Terapi 

Kegiatan terapi termasuk tahap stabilisasi dimana pada 

tahap ini dilakukan terapi, baik terapi keluarga, terapi individu 

maupun terapi kelompok yang berbentuk group theraphy.
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Kegiatan ini dilakukan setelah mereka di detok, yaitu masa 

orientasi dan selama masa stabilisasi dalam TC. Kegiatan 

terapi ini dilakukan indoor maupun outdoor.

� Kegiatan Keagamaan(ibadah)  

Kegiatan ini termasuk tahap stabilisasi dimana pada tahap 

ini merupakan kegiatan pemantapan berupa kegiatan 

pendekatan diri pada Tuhan YME. Untuk itu diperlukan masjid 

dan ruang ibadah agama lain serta ruang diskusi baik indoor 

maupun outdoor dan ruang serbaguna.  

� Kegiatan Vokasional dan Pendidikan 

Sebelum disalurkan kepada lingkungannya para rehabilitan 

perlu dilengkapi dengan pendidikan dan ketrampilan dimana 

membutuhkan pembinaan sosial yang dibimbing oleh pengasuh 

dan instruktur serta kegiatan vokasional .Kegiatan berupa 

pendidikan tentang NAPZA dan dunia adiksi, bahasa dan 

komputer, sedang ketrampilan berupa menjahit, elektro, 

montir,fotografi dan melukis. Kegiatan ini juga berupa kegiatan 

konseling pendidikan dan vokasional. 

� Kegiatan Hunian 

Selama masa pembinaan, para rehabilitan harus menetap. 

Untuk itu perlu diciptakan suasana rumah tinggal dengan ruang-

ruang seperti pada rumah tinggal. Untuk memenuhi tuntutan 

privacy serta kebutuhan akan identitas diri, maka setiap kamar 

hanya diisi dengan dua tempat tidur.  

� Kegiatan Rekreasi dan Olah raga 

Selama pemulihan para rehabilitan melakukan kegiatan 

rekreasi berupa olah raga dan kegiatan hiburan, seperti 

bermain musik dan menonton filem. Kegiatan ini juga 

merupakan suatu terapi sosial, sehingga mereka dapat mulai 

berinteraksi dengan wajar. 

3) Kegiatan Aftercare

Para rehabilitan yang sudah menyelesaikan program TC, dan 

sudah terjun kedalam masyarakat,sering kali menghadapi 

kegalauan. Oleh karena itu, kegiatan aftercare ini memiliki tujuan 
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agar mereka tetap sober(bersih/tidak kembali pada NAPZA) . 

Diskusi-diskusi untuk sharing dan saling mengkuatkan 

komunitasnya, hotline 24 jam, akses internet disediakan dengan 

pengasuh (senior peer conselor). 

 

b. Aktivitas Kegiatan Penunjang 

Aktivitas penunjang dalam pusat rehabilitasi ini adalah aktivitas 

pendukung kelancaran Pusat Rehabilitasi yaitu, aktivitas pendukung 

berupa administrasi dan aktivitas servis. Berikut keterangan lebih lanjut, 

1) Kegiatan pengelolaan/administrasi

Aktivitas penunjang ini adalah semua kegiatan diluar kegiatan 

utama dan service yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan 

dalam pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA. 

Aktivitas ini berupa kegiatan administrasi, yaitu:kegiatan untuk 

mengelola rehabilitasi. Bagian ini juga digunakan untuk kegiatan 

umum, sebagai penerimaan dan mewadahi kegiatan tahap 

penerimaan awal. 

2) Kegiatan Service

Untuk kelangsungan seluruh kegiatan yang ada dan perawatan 

bangunan diperlukan kegiatan pelayanan berupa maintance 

building, house keeping, cleaning service, gastronomy, MEE. 

5.2.  Aspek  Khusus  
 Aspek khusus di sini adalah hal-hal yang bersangkutan dengan proses 

perancangan fisik yang memperhatikan pembentukan lingkungan dan suasana 

yang terbentuk pada lingkungan dalam tapak serta bangunan, yang 

mendukung proses pemulihan berdasar atas kondisi psikologis rehabilitant.

5.2.1.Pembentukan Lingkungan TERAPETIK Alami. 
Merupakan kecenderungan manusia untuk menjalin hubungan 

(interaksi dengan lingkungannya) oleh karena itu, aspek ini menuntut suatu 

lingkungan terapetik dengan seting lingkungan alami yang tenang dan 

nyaman dimana didalamnya terbentuk tata ruang dalam(tata letak&furnitur, 

warna&tekstur, bentuk ruang) dan tata ruang luar. Dalam kriteria desain, 
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bangunan digolongkan sebagai bangunan yang nyaman, selaras dengan 

alam dan mengakomodir fungsi bangunan dan ruang berdasarkan kegiatan 

didalammnya. 

5.2.2.Pembentukan Desain Fisik Lingkungan dan Bangunan yang 
Mampu Mewadahi dan Mewujudkan Program-Program Didalam 
Therapeutic Community yaitu Pembentukan Peruangan Maupun 
Desain Fisik yang Mendukung Psikologi Rehabilitan Dengan 
Pembentukan Suasana.  
Pemilihan keempat suasana yaitu, keterbukaan, kedinamisan, 

ketenangan dan keakrapan tersebut berdasar dari analisis tinjauan 

psikologi pecandu yang sesuai dengan program theraupetic community.

Dimana keempat sifat tersebut dirasa mampu menimbulkan sikap positif 

dalam diri pecandu untuk proses rehabilitasi dan memerangi sikap negatif 

terhadap dirinya sendiri. Dijabarkan kedalam fasilitas bangunan, pola 

massa dan organisasi massa,skala bangunan dan ruang, warna,bahan dan 

tekstur ruang&bangunan, sirkulasi ruang dalam dan ruang luar, bentuk 

massa dan ruang.Dari kreteria diatas dapat dibuat kesimpulan problem 

desain yang diduga akan muncul, yaitu 

a. Tata Ruang Luar  
 yang meliputi tapak(tata landscape), pola tata massa dan organisasi 

massa. 

1) Lokasi dan site. Site seperti apa?lokasi dan site pusat rehabilitasi 

ketergantunganNAPZA di DI Yogyakarta yang dapat mewadahi 

kegiatan fungsi dan memberikan suasana sesuai metode 

therapeutic community . 

2) landscaping seperti apa yang mendukung therapeutic community? 

sehingga tercipta  lingkungan terapetik community yang baik, 

melalui kejelasan ,kedinamisan, ketenangan, keterbukaan dan 

keakrapan dengan tujuan tercipta kelancaran interaksi sosial 

didalam lingkungan binaan(lingkungan terapetik community). 

3)  Analisa iklim, pencapaian&sirkulasi, analisa view, penzoningan

seperti apa yang dapat membentuk lingkungan terapetik alami? 

4) Pola tata masa dan organisasi massa seperti apa ?yang 

mendukung suasana rehabilitasi dan lingkungan terapetik 
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community sesuai proses kegiatan yang berlangsung 

didalamnya.Dengan tujuan pembentukan keempat suasana diatas 

dan interaksi sosial antar penghuni. 

b. Tata Ruang Dalam  
 Meliputi peruangan& aktivitas, interior, struktur-kontruksi-bahan dan 

utilitas . 

1) Fasilitas-fasilitas seperti apa yang akan diwadahi dalam Pusat 

Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA dengan pendekatan TC? Unit-

unit fasilitas berdasarkan fungsi dan kegiatan yang terjadi dalam 

ruang sehingga dapat memfasilitasi berlangsungnya therapetic 

community secara efektif dalam pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA meliputi perencanaan program ruang, kegiatan, besaran 

ruang, pola pengelompokan dan hubungan antar ruang. 

2) Bagaimana Penciptaan Suasana Interior? meliputi (pengguna 

skala ruang, tekstur, warna, bahan, bentuk dasar) berdasarkan 

fungsi dan suasana(keakraban, keterbukaan, ketenangan dan 

kedinamisan) yang didapat dari analisa psikologis rehabilitan. 

3) Bagaimana Pembentukan Fisik Eksterior Bangunan? yang didapat 

dari pembentukan suasana melalui perancangan interior dan tata 

ruang luar yang mencerminkan karakter therapeutic community 

(melalui analisa psikologi rehabilitan dan lingkungan alami terapetik) 

sehingga mampu menciptakan susana lingkungan alami terapetik 

dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  

4) Bagaimana struktur, konstruksi serta utilitas? sebagai akibat dari 

perencanaan ruang dalam dan ruang luar diatas. 

5.2.3.Untuk Memecahkan Problem Desain Tersebut Maka Tinjauan 
Kriteria Pembentuk Suasana Ruang secara Psikologis Berikut 
Dapat Digunakan Sebagai Rujukan, yaitu, 

a. Tata Ruang 

Tata ruang merupakan usaha untuk mengelola atau mengolah 

pembentukan elemen ruang melalui pengaturan entitas permukaannya. 

Dengan pemikiran ini maka terdapat elemen ruang yang diatur dan 

elemen ruang yang tidak diatur. Namun demikian ruang-ruang ini pun 

dapat pula diatur dalam suatu tatanan.
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Secara lebih lugas tinjauan tata ruang dibedakan lagi menjadi tata 

ruang luar dan tata ruang dalam. 

1) Tata Ruang Luar

Diintrepestasikan sebagai unsur linier sebagai pengorganisir/ 

pembentuk utama untuk menyatukan deretan ruang dengan 

berbagai macam jalan yang menyertainya.  Bagian kerja dari tata 

ruang luar akan meliputi : tata lansekap, tata massa, pola sirkulasi. 

Elemen-elemen ruang luar seperti, pohon, tanaman hias, kursi 

taman, lampu dan pedestrian perlu diperhatikan untuk tujuan 

mendukung proses rehabilitasi 

Ruang luar termasuk salah satu bagian dari terapi rekreatif 

(recreational theraphy), bagi reabilitan.Taman dapat merupakan 

lingkungan sosialisasi maupun privacy. Untuk kebutuhan ini dapat 

disediakan tempat duduk, dimana orang dapat duduk sambil 

menikmati alam dengan tata letak tempat duduk dan sosialisasi. 

2) Tata Ruang Dalam,

Menurut Todd W.Kim ,tata ruang dalam didefinisikan sebagai suatu 

yang dapat mewadahi kegiatan yang spesifik yang bertalian dengan 

ukuran baik interior, organisasi atau hubungan ruang lingkup kerja 

yang terdapat pada tata ruang dalam akan berupa: proporsi, bentuk 

ruang, warna, tekstur, Tata letak dan bentuk furnitur,pencahayaan. 

b. Skala 

Skala adalah aspek dalam bangunan yang membuat bangunan 

dapat dimengerti oleh kita, ia memberi kita suatu pengertian akan 

bagaimana berhubungan terhadap bangunan. 

Skala dalam arsitektur menunjukan perbandingan antara elemen 

bangunan atau ruang dengan suatu elemen tertentu yang ukurannaya 

sesuai bagi manusia.(Ir.Rustam Hakim) 

Skala ruang luar, Yaitu merupakan keberadaan bangunan dengan 

kondisi lingkungan (ruang)sekitarnya. Menurut Yoshinabu Ashihara 

dalam bukunya Eksterior Design In Architecture, perbandingan jarak 

pengamat(D) dengan tinggi bangunan(H) merupakan batas perubahan 

nilai dan kualitas ruang.Skala ruang dalam, pada skala ruang 
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dalam(interior) dipengaruhi oleh pola tingkah laku timbal balik antar 

manusia. 

c. Tekstur 

Tekstur adalah titik kasar yang tidak teratur pada suatu permukaan. 

Titik-titik ini dapat berbeda dalam ukuran, warna, bentuk atau sifat dan 

karakternya(Sven Hesselgren). Tekstur dapat membangkitkan 

perasaaan lewat pandangan dan sentuhan. Tekstur selain menegaskan 

dan mengaburkan kualitas permukaan bentuk juga mempengaruhi 

perubahan penampilan bentuk. 

Tekstur pada suatu ruang luar erat hubungannya dengan jarak 

pandang atau jarak penglihatan. Pada suatu jarak penglihatan tertentu 

dari bahan itu sendiri tidak akan berperan lagi, sehingga bahan tersebut 

akan kelihatan polos. 

d. Warna 

Selain dilihat dari bentuk, kualitas ruang dapat dicapai melalui 

warna. Warna dalam arsitektur digunakan untuk menekan atau 

memperjelas karakter suatu objek, memberi aksen pada bentuk dan 

bahannya(John s.Ormsbee). Dalam penampilan ruang,bangunan, 

warna mempunyai peran penting terutama dalam penampilan bidang 

ruang seperti plafond, dinding dan lantai.  

e. Garis 

Garis adalah suatu titik yang bergerak. Garis dapat digunakan 

untuk mengekspresikan simbol-simbol tertentu, karena garis tersebut 

ekspresif. Berikut ekspresi garis yang merupakan simbol yang 

terbentuk oleh garis sesuai dengan sugesti yang ada (deborah 

T.Shape) 

f. Bahan 

Bahan dilihat dari tekstur dan warnanya memiliki efek psikologis 

terhadap manusia, seperti tertera pada tabel dibawah ini(John 

Ormsbee) : 

Tabel III.20.Bahan dengan Efek Psikologis Terhadap Manusia 

Bahan Tekstur Warna Efek Psikologis 

Rumput Halus Hijau Relaks/santai 
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Tanah 

Batu kerikil 

Tanah liat 

berpasir 

Batu bata 

 

Batu bata alam 

 

Pengerasan 

semen 

Halus 

Kasar 

Halus 

Halus 

 

Kasar 

 

Halus 

Merah 

Abu 

Abu 

Merah 

 

Putih,abu 

 

Putih, abu-

abu 

Membangkitkan 

semangat 

Ketenangan, kesejukan 

Ketenangan 

Membangkitkan 

semangat dan 

menggembirakan 

 

Ketenangan, kesejukan 

 

Ketenangan, kesejukan 

Sumber: John Ornsbee Simond, Landscape architecture 

g. Bentuk Dasar 

Pada tata ruang, pengolahan bentuk dapat mempengaruhi kesan 

pada ruang. Terdapat tiga macam bentuk dasar yang masing-masing 

memiliki sifat-sifat karakter masing-masing,yaitu(D.K.Ching): 

Lingkaran mempunyai sifat stabil, penempatan lingkaran pada 

pusat suatu bidang akan memperkuat sifat alamnya sebagai 

poros.Sifat-sifat bentuk lingkaran: Mempunyai kekuatan visual yang 

kuat ,mempunyai pandangan kesegala arah, dinamis ,terkesan 

mencoba-coba dan mencari-cari. Segitiga merupakan bentuk ekspresif, 

kuat, stabil, dinamis dan eksperimental dan tak dapat disederhanakan 

lagi.Bujur Sangkar Merupakan bentuk yang statis, netral dan tidak 

mempunyai arah tertentu.Bentuk bujur sangkar tampak stabil jika 

berdiri sendiri pada salah satu sisi dan dinamis pada salah satu 

sudutnya. 

h. Persyaratan Ruang 

1) Noise

Gangguan suara yang mungkin timbul akan mempengaruhi 

ketenangan, konsentrasi suatu aktivitas yang terjadi. Penggunaan 

pepohonan untuk mengatasi kebisingan merupakan alternatif yang 

banyak digunakan jika site bangunan terletak di area yang memiliki 

noise tinggi sedangkan di dalam bangunan sangat diperlukan 

ketenangan. Selain tinggi pohon, seberapa luas taman itu dibuat 
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juga sangat mempengaruhi terhadap besarnya noise yang dapat 

diserap atau dikurangi. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel sampai 

seberapa jauh luas yang dapat menyerap noise. 

2) Penghawaan

Penghawaan dalam hal ini pergantian udara sangat penting bagi 

kesehatan.Pengotoran atau polusi udara disebabkan oleh : 

� Debu-debu, gas berbahaya/kuman bertebrangan. 

� Gas-gas lain dan bebauan lain yang kendati tidak 

berbahaya namun tidak enak. 

Pergantian udara dapat dikatakan baik, bila untuk ruang kamar tidur 

yang bervolume lebih dari 5 m/orang/jam, hawa udara dapat diganti 

sebanyak 15 m/orang/jam, bila volume kurang dari itu maka 

pergantian hawa harus lebih cepat lagi 25m/orang/jam. 

Penghawaan alami akan efektif apabila angin tidak datang dari arah 

tegak lurus dengan jendela, varisi orientasi sampai 30% dari arah 

tegak lurus angin utama cukup efektif untuk memperoleh 

penghawaan alami. Elemen-elemen yang berpengaruh terhadap 

penghawaan alami adalah: 

� Orientasi bukaan 

� Dimensi bukaan 

� Jenis bukaan 

� Pembelokan angin. 

3) Pencahayaan

Iluminasi adalah pencahayaan dimana menurut sumbernya 

dibedakan menjadi dua yaitu pencahayaan alami yang bersumber 

pada matahari, dan pencahayaan buatan yaitu pada ruang-ruang 

dalam dengan menggunakan lampu. Pada pencahayaan buatan 

diperlukan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan agar 

diperoleh efek yang positif terutama bagi manusia sebagai faktor 

utama dalam setiap perancangan ruang.
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BAB IV 

ANALISA PENDEKATAN KONSEP DESAIN 

 

Dalam bab ini akan membahas analisa yang akan menghasilkan pendekatan 

konsep, sebagai dasar dalam menentukan perencanaan dan perancangan suatu 

pusat rehabilitasi Ketergantungan NAPZA . 

IV.1. ANALISA KEGIATAN DAN PERUANGAN. 
1.1. Analisa Pengelompokan Kegiatan 

 Kegiatan yang terjadi dalam pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA ini 

dikelompokan menjadi beberapa kelompok kegiatan, berdasarkan jenis 

kegiatan/pelayanan yang saling terkait satu dengan yang lain. Berikut akan 

diulas kembali mengenai pengertian dan tahapan progran rehabilitasi dengan 

TC secara singkat, dengan tujuan mendapatkan pengelompokan kegiatan 

dalam pusat rehabilitasi yang direncanakan. 

Pengertian: 

Program rehabilitasi dengan metode TC, merupakan suatu bentuk 

rangkaian rehabilitasi sosial yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas 

upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan 

dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, 

kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan 

fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan 

ekonomi yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah 

ketergantungan NAPZA dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara 

wajar. Sebab TC adalah suatu metode yang merupakan sebuah ‘keluarga’ 

terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki 

tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin 

oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari 

yang negatif ke arah tingkah laku yang positif. 

Tabel IV.1.Tahapan Pelaksanaan Therapeutic Community 

Program Induction& Early Treatmen Primary Treatment

/primary Stage 

Re- Entry Aftercare 
Kegiatan Penerimaan Awal 

Pelayanan 

Beragam Kegiaatan 
Stabilisasi fisik,emosil 

Upaya memantapkan 
kondisi psikologis, 

Pelayanan dan 
intervensi, asistens 
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medis(peeriksaan) 
Detoksifikasi 
Orientasi 

mendayagunakan 
nalarnya dan mampu 
mengembangkan 
ketrampilan sosial dalam 
kehidupan 
bermasyarakat. 
 

untuk recorvery 

setelah mereka 
selesai atau 
berhenti dari 
program 
pokok(primary&re-

entry Program)i 

Macamnya 
 

Introduction: 

Penerimaan awal
� Wawancara Riwayat 

pengguna 
� Wawancara psikologi 

dan psikiater 
� Pemeriksaan lab 

Terapi medis
� Pemeriksaan medis, 

yaitu general chek up 
� Pengobatan komplikasi 

medis 
Deoksifikasi(14 hari)

� Penghentian 
Ketergantungan 
menggunakan obat 
subtitusi 

 
Early Treatment(28 hari) 

Orientasi
� Terapi awal(orientasi) 

� self-help Group 

� Therapeutic group 

� socialization 

group 

� recreational group 

� Terapii individu  
� Terapi 

kelompok. 
� Encounter 

group 

� Morning 

meeting. 

� Static Group 

� PAGE 

� Weekend Wrap 

Up 

� Terapi  
keluarga 
� FSG 

� Family 

Saturday 

Komunitas sebagai
terapi :

� Job function 

� Learning 

Experience(haircut, 

General meeting ). 

� Rekreasi  
 

� Terapii individu  
� Terapi 

kelompok. 
� the circle 

� male awarnes 

� crakel barel 

� seminar 
� religious 

session 

� morning 

comitment 

� morning 

Meeting 

� turn over 

meeting 

� extended 

� static group 

� dynamic group 

Komunitas sebagai
terapi :

� Job function 

� Konseling 
� individu, 
keluarga 
� Final konseling 
� Konseling 

pertemuan 
kelompok after 

care 
� Komunitas 

ex-user/self-
helps grups 
(Narcotics 

Anoynus) 
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Sumber:analisa Penulis,  
 

Berdasarkan keterangan diatas , kelompok kegiatan tersebut adalah; 

1.1.1.Kelompok Kegiatan Utama 
Merupakan suatu aktivitas dalam therapeutic community yang 

meliputi; 

a. Kegiatan Penerimaan Awal, Terapi Medis & Detoksifikasi 

Pada tahap penerimaan awal dilakukan Asassment,diagnosa dan 

pemiriksaan klinis.Apabila diperlukan pengobatan lepas racun, maka 

bagian medis ini dengan ditempatkan pada ruang 

‘isolasi’(detoksifikasi) yang bersifat sementara sampai gejala-gejala 

withdrawal menghilang. Pada saat ini dibutuhkan pengontrolan setiap 

saat untuk memonitor keadaan rehabilitan. Lalu dilakukan psikoterapi 

pada tahap orientasi, guna mempersiapkan kedalam tahapan 

pemantapan. 

� Jenis Kegiatan 

Penerimaan awal / Assesment (Wawancara yang didalamnya 

berisis proses pengungkapan dan pemahaman 

masalah(assesment) untuk mengetahui: biodata calon residen, latar 

belakang keluarga, lingkungan sosial calon residen, riwayat 

Pendidikan dan 
ketrampilan kerja. 

� Pendidikan dan 
latihan vokasional. 

Psikoreligius(keagaman)
� Memberi 

tuntunan beribadah. 
 
� Rekreasi dan 

olah raga 
� Narcotics 

Anoynus 

Waktu medis & Detoksifikasi…..2-
3 Minggu 

6-7 bulan                                       6 bulan  
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penggunaan dan aspek kejiwaan yang meliputi sex dan kesehatan, 

pemeriksaan kesehatan fisik(dilakukan oleh tim medis), meliputi 

Kondisi fisik dan psikis secara umum, riwayat penyakit yang pernah 

diderita, riwayat penyakit yang diderita saat ini sebagai akibat, 

pengguna NAPZA(HIV,TBC,Hepatitis B/C dan lain-lain), 

pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi, pemeriksaan urine untuk 

NAPZA, penentuan kondisi klinis untuk menjalani program 

detoksifikasi atau tidak). 

� Detoksifikasi(mengatasi kondisi darurat vital,pemantauan kondisi 

fisik dan mental24jam, melepaskan ketergantungan). 

� Tahap Orientasi, adalah tahap persiapan terhadap korban 

penyalahguna NAPZA untuk memasuki tahap stabilisasi, dimana 

pada tahap ini kesehatan mental dan emosional individu di 

psikoterapi, perbaikan kondisi kesehatan fisik. 

� Pelaku 

� Keluarga 

� Calon Rehabilitan  

� Dokter dan Perawat 

� Psikolog dan 

psikiater 

� Staff administrasi 

� laborant 

 

� Kebutuhan Ruang 

� Ruang penerimaan 

awal(ruang informasi) 

� Ruang pendaftaran 

� Ruang pemeriksaan 

� Ruang dokter 

� Ruang pemeriksaan 

psikolog dan psikiater 

� Ruang psikolog dan ruang 

psikiater 

� Laboratorium  

� Ruang perawat 

jaga dan dokter 

jaga  

� Ruang 

detoksifikasi(rawa

t inap intensif) 

� Km/wc 

 

b. Stabilisasi &Pemantapan 

Kegiatan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai 

peningkatan keadaan fisik, emosi, kecerdasan, ketrampilan 

pendidikan dan vokasional. Sehingga yang bersangkutan dapat 
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merasa berfungsi lebih baik tanpa menggunakan NAPZA, 

menyesuaikan diri lebih mantap secara mental dan sosial. 

1) Kegiatan Psikoterapi

� Jenis Kegiatan; 

Adalah kegiatan terapi Individu, terapi kelompok dan terapi 

keluarga berupa bimbingan psikologi yang diberikan oleh 

psikologi/-peer conselor. Kegiatan ini juga memberikan terapi 

sosial baik secara kelompok maupun individu. 

� Pelaku : 

� Rehabilitan  

� Psikolog 

� Psikiater 

� Peer conselor 

� Rehabilitan lain 

� Keluarga 

rehabilitan 

� Keluarga 

rehabilitan yang 

lain 

 

� Kebutuhan ruang : 

� Ruang terapi keluarga 

� Ruang terapi 

kelompok 

� Ruang terapi individu 

� Ruang serbaguna 

� Ruang psikiater, 

psikolog,peer 

conselor 

 

2) Kegiatan Hunian(activity daily life)

� Jenis Kegiatan : 

Kegiatan ini juga memberikan terapi sosial berupa bagaimana 

berinteraksi, melakukan activity daily life seperti membersihkan 

kamar, rumah, bersosialisasi antar penghuni dengan scope 

terbatas.Selama masa pembinaan, para rehabilitan harus 

menetap. Untuk itu diperlukan suasana rumah tinggal dengan 

ruang-ruang seperti pada rumah tinggal umumnya. Untuk 

memenuhi tuntutan privacy serta kebutuhan akan identitas diri, 

maka pada setiap kamar hanya diisi dengan dua tempat tidur. 

Pada hunian ini didampingi oleh pengasuh/peer conselor.

� Pelaku : 
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� Rehabilitan 

� Pengasuh(peer-conselor) 

� Kebutuhan ruang : 

� Ruang tidur rehabilitan 

� Ruang tidur 

pengasuh/peer 

conselor 

� Ruang keluarga/living 

room 

� Pantry 

� Ruang makan 

� Teras 

� kamar mandi/wc 

 

3) Kegiatan Pendidikan dan Vokasional

� Jenis Kegiatan : 

Sebelum disalurkan kepada lingkungannya para rehabilitan perlu 

dilengkapi dengan latihan-latihan dan ketrampilan dan juga 

membutuhkan pembinaan sosial berupa konseling yang mana 

dibimbing oleh pengasuh dan instruktur. 

� Pelaku : 

� Rehabilitan 

� Instruktur 

� Peer conselor 

� Dokter / pekerja 

sosial 

 

� Kebutuhan ruang : 

� Ruang kelas 

� Ruang ketrampilan 

� Perpustakaan 

� Ruang instruktur 

� Km/Wc 

4) Kegiatan keagamaan

� Jenis kegiatan: 

Berupa kegiatan pemantapan keimanan dan kepercayaan 

terhadap Tuhan YME , sehingga mereka kembali mendekatkan 

diri padaNya. 

� Pelaku : 

� rehabilitan 

� Ustadah  

� Pemuka agama 

lain 

� Kebutuhan ruang : 
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� Masjid 

� Ruang beribadah 

agama kristen,budha, 

hindu 

� Ruang diskusi 

indoor dan out door 

� Km/wc 

 

5) Kegiatan Olahraga dan Rekreasi

� Jenis Kegiatan: 

Para rehabilitan yang sudah hampir sembuh tetapi belum 

diperbolehkan keluar dari lingkungan pusat rehabilitasi dapat 

menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan hobinya, 

kegiatan olah tubuh dan permainan ringan berupa catur/kartu 

dengan sesama warga rehabilitasi, atau menikmati kegiatan 

hiburan berupa cinema. Tujuannya selain relaksasi juga 

merupakan salah satu terapi sosial,oleh sebab itu kegiatan 

dilakukan secara bersama-sama dan permainan yang dipilih 

merupakan permainan beregu. Dengan tujuan untuk melatih 

rehabilitan untuk melakukan kegiatan interaksi(scope luas). 

� Pelaku : 

� Rehabilitan 

� Sesama rehabilitan 

� Peer conselor 

� Kebutuhan ruang : 

� Studio musik 

� Lapangan basket & 

lapangan volly 

� Lapangan tenis & 

bulu tangkis 

� Bale begong 

� Amphy teater 

� Ruang serbaguna 

� Ruang home 

theater 

6) Kegiatan Aftercare

� Jenis kegiatan: 

Adalah kegiatan untuk menguatkan para rehabilitan yang sudah 

sembuh yang sudah terjun dalam masyarakat, dengan tujuan 

agar tetap sober(bertahan tidak kembali ke NAPZA).Dengan 

penyediaan forum ikatan yang didalammnya terjadi kegiatan 
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diskusi, kegiatan saling membantu menguatkan( sharing dan 

bantuan moral.) baik melalui media telephon maupun email . 

� Pelaku : 

� Ex-rehabilitan 

� Peer conselor 

� Kebutuhan ruang : 

� Ruang alumnus 

r. diskusi 

r.komputer 

r.operator 

perpuistakaan & 

r.arsip 

r.tidur 

pantry 

km/wc 

hall 

 

1.1.2.Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang adalah kegiatan yang mendukung/menunjang 

kegiatan rehabilitasi dengan TC pada pusat rehabilitasi Ketergantungan 

NAPZA. 

a. Kegiatan Administrasi/Pengelolaan 

� Jenis Kegiatan: 

Kelompok kegiatan pengelola adalah kegiatan yang mendukung 

kelancaran dan pengawasan kegiatan pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA.(rapat, penyusunan program, menerima 

tamu). 

Kelompok kegiatan administrasi adalah kegiatan yang menunjang 

kegiatan administrasi dan kepegawaian pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA(kegiatan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian, pencatatan data pasien dan penerimaan awal). 

Bagian administrasi ini juga digunakan untuk kegiatan umum, 

sebagai penerimaan(entrance) dan mewadahi kegiatan tahap 

penerimaan awal. 

� Pelaku : 

� Area 

director/direktur  

� Primary program 

manager 
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� Re-entry program 

manager 

� Senior conselor 

� Intern staff 

� Staff  

� Kebutuhan Ruang: 

� Ruang direksi 

� Ruang program 

manager 

� Ruang Senior 

conselor 

� Ruang Intern staff 

� Ruang staff 

� Rapat 

� Ruang tamu 

� Ruang serbaguna 

 

b. Kegiatan Service 

� Jenis Kegiatan: 

Adalah kegiatan yang melayani kegiatan pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA, dimana terdiri atas; 

1) Kegiatan Gastronomy &Logistik

Adalah kelompok kegiatan yang mengurusi makanan dan 

minuman bagi penghuni pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA. Kegiatan terdiri atas; kegiatan memasak, mencuci, 

penerimaan dan penyimpanan barang(administrasi). 

2) Kegiatan House keeping &pemeliharaan (maintance)
Adalah kelompok kegiatan yang berkewajiban membersihkan dan 

memelihara fasilitas bangunan dan inventaris pusat rehabilitasi 

Ketergantungan NAPZA. Kegiatan terdiri atas; kegiatan cleaning 

service, merawat, membersihkan kebun dan perbaikan. 

3) Kegiatan Laundry

Adalah kelompok kegiatan yang bertugas dalam memelihara 

kebersiha pakaian dan sejenisnya. (mencuci, menyetrika) 
4) Kegiatan Utilitas dan MEE

Adalah kelompok kegiatan yang bertanggung jawab terhadap 

peralatan teknis bangunan. Kegiatan terdiri atas; kegiatan MEE, 

utilitas . 

5) Kegiatan Keamanan
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Adalah kelompok kegiatan yang bertanggung jawab terhadap 

keamanan  keseluruhan bangunan pusat rehabilitasi. Kegiatan 

terdiri atas; kegiatan monitoring tiap unit kegiatan, monitoring 

sirkulasi keluar dan masuk, monitoring area parkir. 

6) Kegiatan Penginapan

Untuk kelangsungan ektivitas didalam pusat rehabilitasi, maka 

diperlukan kegiatan hunian bagi para staff baik perawat, dokter, 

staff service. 

� Pelaku : 

� Ahli gizi 

� Koki kepala 

� House keeper 

� Gardener  

� Rehabilitan  

� Staff MEE 

� Staff Keamanan 

� Staff Utilitas 

� Penjaga parkir dan 

sopir

� Kebutuhan Ruang: 

� R.gastronomy dan 

logistik 

Gudang  

Kitchen 

Pantry 

r.makan bersama 

� R.Laundry 

r.cuci 

r.jemur 

r.setrika 

� Ruang house keeping 

& maintace 

Gudang  

Ruang maintance 

� Ruang Utilitas&MEE 

r.pompa dan water 

tank 

R.panel control 

r.trafo  

gudang  

 

� R.keamanan 

R.security 

monitoring dan 

security control 

Pos jaga  

� Ruang tidur 

� Km/wc

Berdasarkan penjelasan di atas didapat Pengelompokkan kegiatan 

dan ruang-ruang yang dibutuhkan dalam pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.2.Analisis Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 
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Kelompok 
Kegiatan 

Tahapan 
Pelaksa-

naan 

Jenis 
kegiatan 

Sifat Pelaku Pola  
Kegiatan 

Kebutuhan 
Ruang 

First(1st) Penerimaan 
awal & terapi 

Medis 

Publik • keluarga/pe-
ngunjung 

• calon 
rehabilitan  

• dokter  

• Perawat 

• Psikolog&ps
ikiater 

• staff 
administrasi 

• laborant 

 

• Mencari 
Informasi 

• Mendaftaran  

• menunggu 

• Pemeriksaan 
kesehatan 

• Wawancara 

• Pemeriksaan 
laboratorium 

lobi 
r.penerimaan 

awal(r.informasi) 
r.pendaftaran(loket) 
r.tunggu 
r.pemeriksaan 
r.dokter 
r. konseling 
r.psikiater&psikolog 
laboratorium 
km/wc 

Second(2nd) Detoksifikasi,O
rientasi 
 

Semi 
Publik 

• rehabilitan  

• petugas 
keamanan 

• dokter  

• Perawat 

• Psikolog&ps
ikiater 

 

• Pemantauan 
kondisi fisik 
dan 
mental24jam 

• Melepaskan 
ketergantungan 

• Mengatasi 
disfungsi 
kepribadian 

Kamar perawatan 
r.monitor 
r.dokter jaga 
r.perawat jaga 
km/wc 
r.konsultasi/terapi 
r.psikiater&psikolog 
 

Utama 
 

Second(2nd) Stabilisasi&Pe
mantapan 

semi 
prifat 

• rehabilitan  

• Psikolog&ps
ikiater 

• Peer 

conselor 

• Rehabilitan 
lain 

• Keluarga 
rehabilitant 

• Keg.psikoterapi 
o Konseling 

individu, 
Kelompok 
dan 
keluarga 

 

r.terapi individu 
r.terapi kelompok 

kapasitas 10 org 
r.terapi kelompok 

kapasitas 40 org 
r.terapi keluarga 
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semi 
prifat 

• Rehabilitan 

• Pemuka 
agama 

• ustad 

• Keg. 
Keagamaan 
o Ibadah rutin  
o Ceramah  
o diskusi 
o pengajian 

 

Mushola,Tempat 
wudu 

R.ibadah agama 
lain 

Km/wc 
r.serbaguna(ruang 

diskusi indoor)
ruang diskusi 

outdoor 

semi 
prifat 

• rehabilitan 

• guru  

• instruktur 

• peer 
conselor 

• petugas 
sosial/dokter
/psikolog 

• Keg. 
Pendidikan/Vok
asional  
o Kegiatan 

Pendidikan(
Memberikan 
Pelajaran,M
engadakan 
Penilaian)  

o Kegiatan 
pelatihan 
Ketrampilan 
(Memberika
n Pelajaran, 
mengadaka
n Penilaian). 

 
o r.seminar 
o r.kelas 
o perpustakaan 
o r.instruktur 
o r. ketrampilan 

r.komputer 
r.menjahit 
r.elektronik 
bengkel otomotif 
studio lukis 
r.fotografi 
o kebun,kolam 
o km/wc 

 

Semi  
privat 

• rehabilitan 

• instruktur 

• peer 

conselor 

• seluruh staff 

• keg.Rekreasi&
olahraga 

o Studio musik 
o Lapangan basket 

& lapangan volly 
o Lapangan tenis & 

bulu tangkis 
o Bale begong 
o Amphy teater 
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o Ruang home 

theater 

prifat • Rehabilitan 

• Pengasuh/p
eer conselor 

• Keg. hunian 
o Tidur 
o Makan 
o Mandi 
o Istirahat 
o Sosialisasi 
o Kegiatan 

sehari-hari 
lainnya. 

 
r.tidur rehabilitan 
r. tidur pengasuh 
r.keluarga/living 

room 
r.makan& pantry 
km/wc 

Third(3rd ) Aftercare 

 
semi 
publik 

• Peer 

conselor 

• Ex 
rehabilitan 

o Diskusi 
terbuka 

o Sharing  
o Mengobrol/ 

bersantai  

• r.Alumnus 
r. diskusi 
r.komputer 
r.operator 
perpuistakaan & 
r.arsip 
r.tidur 
pantry 
km/wc 
hall 

Penunjang 
 

Keg.pengelola
an/administras
i

Publik& 
semi 
publik 

• Area 

Director 

• Primary 

Program 

Manager 

• Re-entry 

Program 

Manager 

• Intern staff 

• senior 

conselor 

• staff 

� Menerima 
tamu 

� Menjalankan 
keberlangsu
ngan dari 
seluruh 
kegiatan. 

� Rapat 
koordinasi/p
ertemuan 

� Mengatur 
keseluruhan 

Hall  
r.tamu 
r.serbaguna 
r.rapat 

r. Area Director 
r.Program 
Manager(primary&R

e-entry) 
r. Intern staff
r.senior conselor 

r.seketaris 
r.administrasi/staff 
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administrasi 
Pusat 
Rehabilitasi. 

� Kegiatan 
lainnya 

 

km/wc 

Keg.service service • ahli gizi 

• koki kepala 

• rehabilitan 

• gardener 

• house 

keeper 

• staff MEE 

• Staff 
keamanan 

• staff utilitas 

• penjaga 
parkir 

• sopir 
 

� Gastronomy 
& logistik 

 

� Kegiatan 
House 

keeping 

&Maintence 

� Laundry 
 

� Kegiatan 
MEE&utilitas 

 

� Kegiatan 
Keamanan 

 
� Kegiatan 

penginapan 
 

Dapur &pantry 
ruang makan 

bersama 
gudang persediaan 

dan alat 
r.house keeping 

/cleening 

service 
gudang alat 
r.gardener 

r.jemur,cuci,setrika 
Gudang 
 
R.kontrol 
R.tanki air & pompa 
R.genset 
R.panel 
 
R.security 
R.penjaga 

parkir&r.sopir 
 
r.tidur staff 

hunian Perawat 
hunian koki 
hunian MEE 
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,Maintance,ke
amanan 

km/wc  

Sumber: analisa penulis 

 

1.2.Pola Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang 
1.2.1.Pola Hubungan Ruang Mikro 

a. Kelompok Kegiatan Utama 

 

1) Penerimaan Awal-Terapi Medis &Detoksifikasi

RuangPenerimaan 
awal&Medis

Detoksifikasi OrientasiParkir 

Pola  Hubungan Ruang 
Detoksifikasi

r.perawat jaga 

kamar 

gudang 

r.dokter jaga 

Hall

r.monitor 

Km/Wc

r. psikolog  
r.psikiater/

Km/wc gudang 

r.psikolog&psikiater ruang Perawat

r.pendaftaran/ loket r. informasi 

Parkir

hall 

r.tunggu 

r.pemeriksaan r. konseling laboratorium 

r.dokter 

Pola Hubungan 
RuangPenerimaan awal

Keterangan :
Hubungan Erat 

Hubungan tidak erat 
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2) Stabilisasi, Pemantapan & AfterCare

� Kegiatan terapi 

 

� Kegiatan Keagamaan 

 

� Kegiatan hunian 

Hunian After care Detoksifikasi/ori
entasi 

r.terapi 

r.keagamaan 
Olahrag & 
rekreasi 

Pendidikan & 
vokasional 

Taman/ 
 

open space 

r.terapi 
keluarga 

r.terapi 
kelompok 

r.terapi 
individu 

Km/wc 

Taman 
sebagai 
r.terapi 
outdoor 

r.tidur rehabilitan 

Living room, r.makan

Jl.stapak 

Teras  

Taman sebagai r.sosialisasi outdoor 

Koridor 

Km/wc

masjid 
r.ibadah Agama lain 

Tempat 
wudhu

Taman sebagai 
r.diskusi outdoor 
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� Kegiatan pendidikan & vokasional 

 

� Kegiatan olahraga dan rekreasi 

 

r.kelas  

r.seminar 

r.menjait 

perpustakaan 

r. komputer 

kolam 

taman 

Bengkel otomotif 

r.elektronik 

Studio lukis 

fotografi 

r. instruktur 

Km/wc 

koridor 

Taman sebagai 
r.kelas outdoor 

Pedestrian 

Studio musiik 

Home thaeater 

Amphy theater 

Gazebo  

Lap.basket 

Lap.volly 

Lap.tennis 

Lap.badminton 

Taman sebagai 
r.olah 

raga&rekreasi 
Outdoor 
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� Kegiatan after care 

`

b. Kelompok Kegiatan penunjang 

1) Kegiatan administrasi /pengelolaan

2) Kegiatan service

r.diskusi 

r.operator r.komputer 

Km/wc

Pantry  

r.tidur 

Perpustak
aan mini 
&r. arsip 

koridor 

r.tamu  

r. serbaguna r.rapat  

r.Intern Staff 

r.senior conselor 

r.Area Director 

r.program Manager 

r.seketaris 
Km/wc parkir 

Km/wc 

r.tidur staff 

r.makan 

r.cuci&se
trika 

r.jemur 

r.petugas Gudang  
Gudang  

Pantry 

Dapur  

r.petugas 

r.water 
tank&pompa 

r.trafo& 
genset 

r.kontrol 
panel 

r.petugas 

r.security 
Monitory 

Pos jaga 

Parkir SE 
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1.2.2.Pola Hubungan Ruang Makro dan Organisasi Ruang

1.3.Analisa Besaran Ruang 
1.3.1. Penentuan Kapasitas 

Terdapat kendala dalam menentukan suatu kapasitas ruang 

rehabilitasi NAPZA secara tepat dan pasti, hal ini terjadi karena: pertama 

belum adanya standart baku(depkes) yang dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur dan patokan sebagai acuan untuk menentukan kapasitas yang 

diinginkan, faktor yang kedua adalah belum jelasnya angka pasti/riil korban 

penyalahgunaan NAPZA yang terdapat di wilayah Yogyakarta yang 

membutuhkan tempat untuk mewadahi kegiatan rehabilitasi. Berdasarkan 

pertimbangan kondisi yang ada maka untuk menentukan kapasitas pusat 

rehabilitasi NAPZA mengambil beberapa pendekatan seperti; 

a. Pendekatan Kapasitas Rehabilitan(pemantapan/stabilisasi) 

Dalam menentukan kapasitas jumlah pasien pusat rehabilitasi ini, 

berdasar atas pedoman TC bersumber pada nida.nih.goh, 

menyebutkan jumlah rehabilitan untuk TC adalah 40-80 orang. Oleh 

karena tahapan program melalui 3 tahapan utama(stabilisasi), maka 

jumlah rehabilitan akan dikalikan tiga dari jumlah angka optimal  

rehabilitan tiap tahapan. Sehingga jumlah rehabilitan pada pusat 

Keg.Pengelolan 

Kegiatan  service 

Keg.Hunian 

Keg.Aftercare 

T
A
M
A
N

Keg.Keagamaan 

Keg.olahraga & 
rekreasi 

Keg.pendidikan& 
vokasional 

Keg.Terapi 

Keg.Penerimaan 
Awal&terapi Medis 

Keg.Detoksifikas
i

Keg.Orientasi 

Parkir  Hall 
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rehabilitasi ini adalah 120 orang idealnya dan maximal 150 

orang.Jumlah optimal 40 untuk setiap tahapan diambil, dengan 

pertimbangan kemungkinan dengan penambahan rehabilitan, maka 

akan mengurangi ‘intensitas approech psykologis’ kepada individu 

masing-masing rehabilitan. Sehingga semakin optimal jumlah 

rehabilitan yang direhab semakin intensif pemulihan dapat 

benrlangsung dan tujuan pembentukan suatu komunitas dapat 

tercapai. 

b. Pendekatan Kapasitas Rehabilitan Detoksifikasi 

Dalam menentukan kapasitas jumlah pasien detoksifikasi, 

pendekatan asumsi dipergunakan dengan mengambil nilai prosentase 

25% dari kapasitas maximal(50 orang) rehabilitan tahap stabilisasi, 

yaitu sebesar 12 orang. Dengan asumsi bahwa; 

Tahap detoksifikasi merupakan tahapan penunjang dari Program 

utama TC(stabilisasi/pemantapan), yang mana para calon rehabilitan 

yang datang umumnya sudah tidak menggunakan, masih 

menggunakan dengan prosentase kecil, rujukan dari rumah 

sakit/pusat rehabilitasi lain. Apalagi keberadaan pusat rehabilitasi ini 

cukup strategis yaitu, berdekatan dengan rumah sakit grasia(rumah 

sakit ketergantungan NAPZA di jogjakarta) dan pusat rehabilitasi 

maupun rumah sakit yang ada di jogyakarta banyak memberikan 

pelayanan detoksifikasi untuk merehab korban ketergantungan 

NAPZA . 

c. Pendekatan Kapasitas Pengelola 

Dalam menjalanankan pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA 

ini terlibat beberapa ahli terkait yaitu, staff medis, staff non medis dan 

pengelola. Kapasitas mereka didapat dengan perhitungan ratio antara 

jumlah rehabilitan yang ada dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan, 

dengan perkiraan jumlah pasien maximal adalah 150 orang.Berikut 

dapat dilihat pada tabel analisa kapasitas pengelola; 

Tabel IV.3.Analisa Kapasitas Pengelola  

Tim Jenis Tenaga Pengelola Jumlah Yang 
Dibutuhkan 
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optimal Dibutuhkan 

Dokter Psikiater 1:50 3 

Dokter internal 1:50 3 

Psikolog 1:100 2 

Ahli kimiawi 1:200 1 

Ahli radiologi 1:200 1 

Ahli farmasi 1:40 3 

Perawat psikiatri 1:50 3 

MEDIS 

Perawat Umum 1:50 3 

Pekerja Sosial 1:50 3 

Instruktur Fisik 1/Jenis 

Kegiatan

1

Pembantu Instruktur 1/Jenis 

Kegiatan

5

Instruktur Fotografi 1/Jenis 

Kegiatan

1

Pembantu Instruktur 1/Jenis 

Kegiatan

1

Instruktur Menjahit 1/Jenis 

Kegiatan

1

Pembantu Instruktur 1/Jenis 

Kegiatan

1

Instruktur elektronik 1/Jenis 

Kegiatan

1

Pembantu Instruktur 1/Jenis 

Kegiatan

1

Instruktur Bengkel 1/Jenis 

Kegiatan

1

Pembantu Instruktur 1/Jenis 

Kegiatan

1

Instruktur melukis 1/Jenis 

Kegiatan

1

NON 

MEDIS 

Pembantu Instruktur 1/Jenis 1 
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Kegiatan

Pemuka agama 1/agama 5

Peer conselor* asumsi 15 

Pendidik(komputer&bahasa) 1/Jenis 

Kegiatan

2

Area Director   1 

Primary Manager&Re-Entry  2 

seketaris asumsi 1 

senior conselor asumsi 5 

Intern staff(kepala 

TU,Keuangan,Kepegawaian)

asumsi 3 

pengelola

staf asumsi 9 

ahli gizi 1:100 1 

koki 1:50 2 

house keeper asumsi 2 

gardener asumsi 2 

claening service asumsi 3 

staff MEE 1:50 3 

Staff keamanan 1:50 3 

staff utilitas 1:50 3 

penjaga parkir 1:100 2 

sopir asumsi 2 

staff 

service 

jumlah 112 

Sumber:Analisa Penulis, Instruksi Dirjen Depkes 1978 

 

d. Pendekatan Kapasitas Kamar 

Kapasitas yang disediakan pada pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA ini dihitung berdasarkan jumlah rehabilitan 

yaitu 150 orang dan , jumlah pasien detoksifikasi 12 dan jumlah staff  

12 orang. 

Pusat Rehabilitasi Ini menggunakan pendekatan TC dimana 

merupakan suatu residential pemulihan berjangka waktu 9-12 bulan 
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,maka dibutuhkan hunian tinggal pagi penghuninya. Hunian dibagi 

menjadi tiga kelompok sesuai program TC dan  hunian bangsal untuk 

tahap detoksifikasi.  

Untuk hunian pasien detoksifikasi, berupa bangsal rawat inap 

intensif yang berjumlah 12 kamar. Sedangkan untuk pasien 

rehabilitasi(stabilisasi) akan berupa kompleks hunian dengan 5 buah 

rumah tinggal berkapasitas 5 kamar untuk rehabilitan(@2 oarang) dan 

satu kamar untuk pengasuh/peer conselor(@2 oarang). Untuk hunian 

staff akan berupa asrama dengan kapasitas 12orang, dimana mereka 

akan tinggal selama 24 jam untuk perawatan dan pelayanan 

kelangsungan fungsi pusat rehabilitasi Ini. 

1.3.2.Perhitungan Besaran Ruang 
Dasar pertimbangan dalam menentukan besaran ruang antara lain: 

� Kebutuhan ruang 

� Peralatan yang digunakan 

� Kapasitas ruang 

� Kenyamanan pemakai 

� Standar area gerak (flow)

Perhitungan standar besaran ruang diperoleh dari Ernst Neufert, 

Architect Data dan Sebagai dasar pertimbangan penentuan besarnya flow 

gerak/ sirkulasi yang dibutuhkan untuk masing-masing ruang adalah: 

(Tugas akhir, Enok Nur Asih, 2002) 

� 5-10% = standar minimum. 

� 20% = kebutuhan keleluasaan fisik. 

� 30% = tuntutan kenyamanan fisik. 

� 40% = tuntutan kenyamanan psikologis. 

� 50% = tuntutan spesifik kegiatan. 

� 70-100% = keterkaitan dengan banyak kegiatan 

Tabel IV.4. Analisa Besaran Ruang 

Penerimaan Awal dan  Terapi Medis 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total
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lobi 20%pasien 

+

pengantar 

=

10+2(10)=

30 

30 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   67.5

15kursi ( 0,45x0,45 ) =  3.0375

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

71.1375

flow 40%

71.1375x 

140% = 

99.5925M2 

1 99.5925
M2 

r.Pemeriks

a-an 

barang 

3 satpam, 

seorang 

yang 

digledah 

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

4 kursi ( 0,45x0,45) = 0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15.4 M2 

1 15.4 M2 

r.penerima

an awal 

(r.informas

i) 

8

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

6 kursi ( 0,45x0,45) = 1,22

2 meja ( 0,6x 1 ) =   1,2

11,42

flow 40%

11,42 x 

140% = 

15,98 M2 

1 15,98 

M2 

r.pendaftar

an(loket) 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) = 0,40

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 kabinet(alamari arsip) (0,6x1) =

0,6

10,6

flow 40%

10,6 X 140% 

= 14,84 M2 

1 14,84 
M2 

r.tunggu 

30 

30 modul berdiri (1,5x1,5) =  67,5

30 kursi (0,45x0,45) =    6,0

73,5

flow 40%

73,5 x 140% 

= 102,9 M2 

1 102,9 
M2 

r.wawanca

ra 

4

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

4 kursi ( 0,45x0,45) = 0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

11 x 140% = 

15.4 M2 

2 30.8 M2 
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flow 40%

r.pemeriks

a

anKesehat

an 4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3 kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

1 tempat tidur (2,00 x 1)=  2,0

12,8

flow 40%

12,8 x 140% 

= 17,92 M2 

4 71.68 
M2 

r.dokter 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3 kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

10,8

flow 40%

10,8 x 140% 

= 15,12 M2 

2 30,24 
m2 

r.perawat 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 lemari (1,5 x 1,0)= 1,5

11,5

flow 40%

11.5 x 140% 

= 16.1 M2 

2 32.2 M2 

r.psikiater

&

psikolog 
4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

10,8

flow 40%

10,8 x 140% 

= 15,12 M2 

3 45,36 
M2 

laboratoriu

m
-

Standart 25 M2 1 25 M2 

R.meracik 

obat+Gu

dang 

Standart

AsumsiGudang

28 M2 
12 M2 

1 40M2 
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r.monitor 2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

1 14 M2 

km/wc 

Asumsi 

15% 

kapasitas 

loby = 5 

Laki-laki        2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

)= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

wanita             3 kamar mandi 

(2x1,5)=    9

12.72

flow 40%

12.72x140% 

= 17.808M2
- 17.808M

2

jumlah 514,8m2 

Detoksifikasi dan Orientasi 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

ruang 

rawat 

inap 

25%dari 

rehabilita

n(50) 

Standart    

3.75 x 4.0 

15 12 180 M2 

r.monitor 1 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

1 14 M2 

r.dokter 

Umum 

dan 

Internal(J

aga) 

1 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

5,5

flow 40%

5,5 x 140% = 

7,7 M2 

1 7.7 M2 
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r.psikiater

&psikolog 

4 2 modul berdiri(1.5X1.5)= 4.5

2 kursi(0.45x0.45)= 0.4

1 meja(0.6x1)=0.6

5.5

5.5 x 

140%=7.7

m2 

2 15.4 M2 

r.perawat 

jaga 

2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

2 28M2 

R.meracik 

obat+Gu

dang 

Standart

AsumsiGudang

28 M2 
12 M2 

1 40M2 

km/wc 2 kamar mandi (2x1,5) 2 6M2 

jumlah 291,1M2 

Unit Psikoterapi 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

r.terapi 

individu 

penderita 

+Psikiat

er/psikol

og 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 kursi ( 0,45x0,45) =   0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15,4 M2 

4 60,16 
M2 

r.terapi 

kelomp

ok 

Indoor 

kapasita

s 12 org 

12 

penderit

a

+PeerC

onselor/

psikiater

&psikol

14 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

31.5 

14 kursi ( 0,45x0,45) =   2.835

34.335

flow 40%

34.335 

x140% = 

48.069M2 

2 96 M2 
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og 

Gazebo 

untuk 

ruang 

terapi 

kelompok 

outdoor 

12 

penderit

a

+PeerC

onselor/

psikiate

r&psikol

og 

14 modul duduk( 0,8x0,6 ) = 6.72

flow 40%

6.72x 140% 

= 9.408M2 

2 18.8M2 

r.terapi 

keluarga(f

amily Fisit) 

6 6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      13,5 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

14,7

flow 40%

14,7x 140% 

= 20,58 M2 

5 102.9M2 

r.Serbagun

a

(r.terapi 

keluarg

a-

r.terapi 

klmpk) 

75%50(@

2orang)

+5Staff 

80 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

180

2Meja (1,5 x1,2)         =        7.2    

80 kursi ( 0,45x0,45) =      16.2

203.4

flow 40%

203.4 140% 

= 284.76 
M2 

284.76 
M2 

r. 

Serbaguna

(r.terapi 

keluarg

a-

R.Semi

narUta

ma) 

75%150(

@2oran

g)+5Sta

ff 

225 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

506.252

2Meja (1,5 x1,2)         =              3,6    

225. kursi ( 0,45x0,45) =

45.5625

559.0145

flow 40%

559x140% = 

782.6 M2 
782.6 

M2 

Km/wc Laki-laki        2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

)= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

wanita             3 kamar mandi 

12.72x140% 

= 17.808M2
17.808M

2
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(2x1,5)=    9

12.72

flow 40%

jumlah 1363.02
M2 

Unit Keagamaan 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

Mushola,T

empat 

wudu 

160 160+1(imam) modul (0,6x1,2) = 

115.210 tempat wudlu (0,6x0,6) 

= 3,6

3km/wc(1,5x2)=          9

penyimpanan asumsi =          6

133.8

flow 40% 

133.8x140%

= 187.32M2 

1 187.32M
2

R.ibadah 

agama 

lain 

30 30 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =  67.5

mimbar, asumsi =         12 

30 kursi ( 0,45x0,45) =        6.075

85.575

flow 40%

85.575x 

140% = 

119.805M2 

3 359.415
M2 

Km/wc - 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

5.208 2 10.4 

ruang 

diskusi 

outdoor 

60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

60 modul duduk( 0,45x0,45) =

12.15

Asumsi stage(4x4)=      16

163.15

163.15 M2 163.15M
2

jumlah

720.27M
2



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

27
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Unit Pendidikan dan Vokasional 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

r.kelas 60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

stage =      12

kontrol =        6

60 kursi ( 0,45x0,45) = 12,15        

165, 15

flow 40%

165,15x 

140% = 

231,21 M2 

1 231,21 
M2 

r.konseling 

&staff 

Sosial

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 kursi ( 0,45x0,45) =   0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15,4 M2 

15,4 M2 

perpustaka

an

60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

20 rak (0,6x2) =      24

60 meja modul (0,6x0,9) =   32,4

10 almari (0,6x1) =        6 

60 kursi ( 0,45x0,45) = 12,15        

209,55

flow 40%

209,55x 

140% = 

293,37 M2 

293,37 
M2 

r.instruktur 8 8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      18

8 meja ( 0,6x0,9) =   4.32

8 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

23.94

flow 40%

23.94x 

140% = 

33.516 M2 

33.516 
M2 
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Ruang 

Bahasa

25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

r.komputer 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

r.menjahit 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

56.295

flow 40%

56.295x 

140% = 

78.813 M2 

2 78.813 

M2 

r.elektronik 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

bengkel 

otomotif 

asumsi 400M2 400M2 

studio lukis 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =     

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 
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r.fotografi Studio foto (6x10) =      60

Penyimpanan alat =      12

Kamar gelap =      12

25 modul berdiri(1,5x1,5) = 56,25

25 kursi (0,45x0,45) =   5,06

25 meja ( 0,6x0,9) =   13,5

158,81

flow 40% 

158,81x 

140%= 

222,33M2 

222,33 
M2 

Km/wc - 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

5.208 2 10.4 M2 

Gudang  Asumsi Gudang 12 M2 12 M2 

jumlah

1717.52
9

M2 

Unit Rekreasi & Olahraga 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

kebun,kola

m

Asumsi 1000 M2 

km/wc 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

3,72 x 
140%= 
5.208M2 

2 10.4 M2 

lap.tenis Standart 95.4M2 

lap.bad

minton 

Standart 159.08 
M2 
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BABIV-ANALISA 

lap.basket Standart 366.8 
M2 

lap.voli Standart 171 M2 

gazebo 12 12 Modul ( 0,8x0,6 ) = 5,76  

flow 40%

5,76x140% = 

8,06 M2 

4 32,24M2 

amphy 

teater 

Rehabilita

nt+peerco

nselor+sta

f = 200 

modul (0,6x1,2) x200 = 144,0 201.6 M2 201.6 
M2 

home 

thater 

25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

1 set home theatre (1x2) =             2 

27 kursi ( 0,45x0,45) =        1.62

64.37

flow 40%

56.295x 

140% = 

78.813 M2 

78.813 

M2 

studio 

musik 

Asumsi 36 M2 36 M2 

jumlah 2151.33
M2 

Unit Hunian Rehabilitan 

Kebutuha
n
Ruang 

kapasitas Perhitungan 
Besaran 

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

r.tidur 

rehabilita

n

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

5 79.1 M2 
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BABIV-ANALISA 

11,3

flow 40%

r.tidur 

pengas

uh 

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3

flow 40%

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

1 15,82 
M2 

r.keluarga

&

r.makan 

12 12modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   27

12 kursi ( 0,45x0,45 ) =  2,43

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

30,03

flow 40%

30,03x 140% 

= 42,04 M2 

2 84.04 
M2 

pantry 

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 wastafel (0,5x0,9) = 0,45

1 kompor  (0,6x1) =   0,6

6,15

flow 40%

6,15 x 140% 

= 8,61 M2 

1 8,61 M2 

km/wc 

12 Asumsi ; 3 kamar mandi untuk 12 

orang 

@ 2X1,5 = 3m2 

9M2 - 9M2 

Jumlah
Unit hunian terdiri dari 5 unit setiap kelompok tingkatan,serdangkan ada 3 tingkatan. 

Sehingga total unit hunian 5(@196.56 M2 )x 3=2948,4 

196.56 

M2 

 

2948.4 

M2 

Unit AfterCare 

Kebutuha kapasitas Perhitungan Besaran Jumla Besaran 
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BABIV-ANALISA 

n
Ruang 

ruang h
ruang

total

r. diskusi 25 25 modul berdiri(1,5x1,5) = 56,25

25 kursi (0,45x0,45) =   5,06

25 meja ( 0,6x0,9) =   13,5

74.81

flow 40% 

74.81x 

140%= 

104.734 M2 

104.734 
M2 

r.komputer 

&

r.arsip,Ope

rator 

2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 meja ( 0,6x0,9) = 2.16

2 almari(0,6x1)  = 1,2 

4kursi ( 0,45x0,45) = 0.81

13.17

flow 40%

13.17x 

140% = 

18.438M2 

18.438M
2

Perpuistak

a-an  

15 15 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    

33.75

10 rak (0,6x2) =      12

15meja modul (0,6x0,9) =   8.1

4 almari (0,6x1) =        2.4 

15 kursi ( 0,45x0,45) = 3.0375

59.2875

flow 40%

59.2875x 

140% = 

83.M2 

83M2 

r.tidur 2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3

flow 40%

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

15.82 
M2 

pantry 2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 wastafel (0,5x0,9) = 0,45

1 kompor  (0,6x1) =   0,6

6,15

6,15 x 140% 

= 8,61 M2 

8,61 M2 
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BABIV-ANALISA 

flow 40%

km/wc 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

3,72 x 
140%= 
5.208M2 

2 10.4 M2 

lobby 20% total 

pasien = 

+ 8

8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   18

8 kursi ( 0,45x0,45 ) =  1.62

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

20.22

flow 40%

20.22x 140% 

= 28.308 
M2 

28.308 
M2 

jumlah 285.13M
2

Unit Penunjang

Kebutuha
n
Ruang 

kapasita
s

Perhitungan Besara
n

ruang 

Jumla
h

ruang

Besaran
total

Hall  20% 

total 

kapasit

as(25) 

= + 8

8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   18

8 kursi ( 0,45x0,45 ) =  1.62

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

20.22

flow 40%

20.22x 

140% 

=

28.308 
M2 

1 28.308 
M2 

r.tamu 6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

1 meja (0,6x1) =        0,6 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

14,7

flow 40%

14,7x 

140% 

= 20,58 
M2 

2 41.16 
M2 

Keg.pen

gelolaan/

administr

asi 

r.serbagun

a

112 112modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =  252

112 kursi ( 0,45x0,45) =        22,68

274,68

274,68x 

140% = 

384,55M

1 384,55
2M2 
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BABIV-ANALISA 

flow 40% 2

r.rapat 27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58  

27 kursi ( 0,45x0,45) =   5,4675

80,83

flow 40%

80,83x 

140% = 

113,162 
M2 

1

113,16
2
M2 

r.Area 

Director 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

14 M2 

r.Program((

evaluasi)

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

2 28 M2 

Manager((

primary

&Re-

entry) 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

2 28 M2 

r.senior 

conselor

6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

5 meja (0,6x1) =        3 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

17,1

flow 40%

17,1x 

140% 

= 23.94 
M2 

23.94 
M2 

r.seketaris 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

14 M2 
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r.administr

asi/Inter

n staff 

6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

5 meja (0,6x1) =        3 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

17,1

flow 40%

17,1x 

140% 

= 23.94 
M2 

23.94 
M2 

km/wc Laki-laki     2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

) = 0.72 

1 kamar mandi (2x1,5) =      3

wanita           3 kamar mandi 

(2x1,5) =    9

12.72

flow 40%

12.72x1

40% = 

17.8M2

17.8M
2

jumlah 682.86
2

Dapur 

&pantry 

12 12 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   27 

5 meja (0,6x1) =   3

1 meja (0.7x3) = 2.1

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2    

2 wastafel (0,5x0,9) = 0,9

2tempat cuci (2x3) =     12

4 kompor  (0,6x1) =   2.4

610.5

flow 40%

48.6x 

140% = 

68.04M
2

1 68.04 
M2 

ruang 

makan 

bersam

a

120 60modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =     

135

60 meja (0,6x1) =        36

60 kursi ( 0,45x0,45) =        12.15

183.15

flow 40%

183.15x 

140% = 

256.41 
M2 

1 256.41 
M2 

Keg.serv

ice 

gudang 

persediaa

n dan alat 

2 Asumsi 40M2 1 40M2 
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r.jemur,cuc

i,setrika 

25 Standart kegiatan(12M2)x25 = 300 M2 300 
M2 

Gudang 2 Asumsi 30M2 30M2 

R.kontrol 1 6M2 6M2 

R.tanki air 

&

pompa 

2 27 
18M2 

45M2 

R.genset 2 30M2 30M2 

R.panel 1 6M2 6M2 

r.house 

keeping 

/cleening 

service

r.man1tace

30M2 30M2 

R.security 7,2M2 4 28,8M
2

parkir 100mobil

+

80Motor 

Mobil (100X(2,5X5)) =   1250

Motor (80X(1X2,5) =     200

1450

1450 M2 1450M
2

Penginapa

n Kamar 

Tidur(Main

tance,kea

manan 

,Mee,koki) 

1 1 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 tempat tidur 1x2=      4

1 meja (0,6x1) =   1,2

1 almari  (0,6x1) =   1,2

5.65

flow 40%

14 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =     

5.65 x 

140% 

= 7.91 
M2 

36.735 x 

14 110.74 
M2 

54.789 
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R.duduk/b

ersam 

31.5

14kursi ( 0,45x0,45) =   2.835

1 meja (0,6x1) =       1,2

1 almari  (0,6x1) =       1,2

36.735

flow 40%

140%

=54.7
89 M2 

M2

km/wc  2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

) = 0.72 

4 kamar mandi (2x1,5) =     12

12.72

flow 40%

12.72x14

0% = 

17.8M2 

17.8M
2

jumlah 2473.5
79 

M2 

Sumber:Analisa penulis 

 Total kebutuhan luasan seluruh ruang dalam pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA adalah : 13147,232m2, dengan KDB 40% maka luasan site yang 

dibutuhkan adalah 

100/40 x 13147,232= 32868~3.2 Ha 

 
IV.2. ANALISA LOKASI DAN SITE  
 2.1. Analisa penentuan Lokasi di DIY 

2.1.1.Dasar pertimbangan: 
Lokasi sebagai tempat perencanaan pusat rehabilitasi NAPZA 

memiliki beberapa kreteria yaitu,Lingkungan alami yang sejuk dan noise 

rendah(berada pada kawasan permukiman yang tidak padat) yang 

didukung dengan keindahan alamnya(sawah, gunung). Lahan berkontur, 

memiliki kawasan void cukup luas(lahan non terbangun), fasilitas kesehatan 

mendukung. Prasarana infra struktur jalan, air dan listrik terpenuhi.  

2.1.2.Analisa; 
Berdasarkan ketentuan diatas kabupaten dan kodya di DIY, dianalisa 

dalam bentuk tabel perbandingan berikut penjelasannya, 

TabeL IV.5.Analisa Penentuan Lokasi Pusat Rehabilitasi 
Ketergantungan NAPZA di D.I.Yogyakarta 
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Kulon 
Progo 

Bantul Gunung 
Kidul 

Sleman Kota Yogya 

Topografi  utara: 

dataran 

tinggi 

(ketinggian 

500-1000m 

dari 

permukaan 

air laut) 

tengah: 

daerah 

perbukitan( 

ketinggian 

100-500m). 

selatan: 

dataran 

pendek 

(ketinggian 

100 m) 

0-

2%=19.849 

2-

15%=4.716 

15-

40%=19.56

2

>40%=11.9

63 

Sebagian 

besar dari 

bantul terletak 

di baian hilir 

lereng merapi 

sampai di laut 

parang tritis. 

-Distribusi 

Lereng 

0-2%=30.389 

2-

15%=11.006 

15-

40%=5.701 

>40%=3.483 

 

Dataran 

dikelilingi 

oleh 

rangkaian 

pegunungan 

sehingga 

relatif 

terisolir. 

Distribusi 

lereng  

0-

2%=23.068 

2-

15%=47.67 

15-

40%=55.88 

>40%=19.59

7

-Terletak di 

satu lerengan 

merapi yang 

puncaknya 

hampir 

mencapai 

3000m diatas 

permukaan air 

laut. 

-Distribusi 

lereng  

0-2%=32.423 

2-15%=19.652 

15-40%=3.623 

>40%=1.367 

kemiringan 

dominan 0.5-

1 %

Hidrologi  Suhu,24.3-

26.1c 

Kelembapa

n, 73-83% 

Suhu,25.7-

26.7 c 

Kelembapan, 

77-89 

Suhu  

25.5-26.8C 

Kelembapan 

75-86 

Suhu  

23.4-24.5C 

Kelembapan 

82-88 

Suhu,25.9-

27.2C 

Kelembapan, 

72-83% 
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Curah 

hujan/th 1-

430 mm/th 

air sangat 

memadai 

walau ada 

indikasi 

kekeringan 

 

Curah 

hujan/th,14-

306 mm/th 

 

Budidaya 

lahan basah 

Kondisi air 

tanah 

tercemar 

akibat limbah 

RT dan 

Industri. 

Curah 

hujan/th 

23-

319mm/th 

Pasokan air 

tidak 

mencukupi 

,terutama 

pada musim 

kemaraw. 

 

Curah hujan/th 

1500-

4000mm/th 

Potensi 

wilayah Utara 

sebagai daerah 

resapan air 

Curah 

hujan/th 21-

385mm/th 

 

air sangat 

memadai 

walau ada 

indikasi 

tercemar 

 

Ekologi Kawasan 

digunakan 

antara lain 

hutan 

lindung,pert

anian lahan 

kering, 

pertanian 

lahan 

basah 

Pertanian 

lahan basah 

mendominasi 

, disusul 

pertanian 

lahan kering, 

rawan 

bencana dan 

hutan  lindung 

Kawasan 

digunakan 

antara lain 

sebagai 

cagar 

alam,pertani

an lahan 

kering, 

daerah 

rawan 

bencana dan 

hutan 

lindung. 

Daerah 

resapan air, 

pertania lahan 

basah, 

pertanian lahan 

kering, hutan 

lindung 

kawasan 

digunakan 

untuk 

pertanian 

dengan 

prosentase 

1%. Lahan 

lain berupa 

lahan 

terbangun 

Fasilitas 
Kesehatan 

Tingkat 

kesehatan 

sudah 

mencukupi 

tetapi 

ketersediaa

n dokter 

dan tenaga 

Tingkat 

kesehatan 

belum optimal 

dengan 

fasilitas 

kesehatan 

yang kurang 

Tingkat 

kesehatan 

kurang 

memadai(pe

rawatan 

medis dan 

tenaga ahli 

terbatas) 

Tingkat 

kesehatan 

relatif baik 

dengan jumlah 

perbandingan 

dokter dan 

fasilitas 

kesehatan 

Tingkat 

kesehatan 

relatif baik 
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medis 

kurang. 

yang baik 

Pariwisata pantai 

sendang 

waduk 

goa 

Pantai parang 

tritis, makam 

imogiri, 

Kasongan, 

pantai Samas 

Wisata 

pantai 

mendominas

i, wisata 

budaya , 

gunung 

gombor 

Candi, 

kaliurang, argo 

turi, kali adem 

kraton, 

pakualam, 

museum, 

galeri, 

gedung 

pertunjukan 

Perekonomi
an 

(produk 

domestik 

bruto) 

Perdagang

an,hotel,res

tourant 

12.32%, 

pertanian26

.0% 

jasa 

17.90% 

Industri 

17.31% 

lain-

lain10% 

Perdagangan,

hotel,restoura

nt 15.81 

Pertanian,Pet

ernakan,perik

anan,kehutan

an 22.14 

Industri 

pengolahan 

13.62% 

Jasa dan lain-

lain 20.13% 

Perdaganga

n,hotel 

12.05. 

Pertanian 

38.78% 

Jasa 15.63%

Industri 

13.55% 

Perdagangan,h

otel,restourant 

3.22% 

Pertambangan  

3.94% 

Pertanian(bera

s,kopi,salak 

pondok),Petern

akan,perikanan

,kehutanan 

6.84% 

pertanian 

11.06 

bangunan 

37.02 

keuangan,se

wa&jasa 

14.30% 

Prasarana 
Jalan 

Infrastruktur 

optimal 

infrastuktur 

jalan belum 

optimal.Jalan 

yang diaspal 

528.85 km 

dan yang 

belum 

teraspal 

adalah 

426.55km 

Infrastruktur 

jalan baik 

tetapi sarana 

transportasi 

terbatas. 

Infrastruktur 

optimal(Jalan 

kabupaten 

dalam kondisi 

baik dan rusak 

hampir 

berimbang 

42.8%baik:31.9

% kondisi 

rusak) 

prasarana 

optimal tetapi 

akibat 

perkembanga

n

memerlukan 

solusi  

Sumber:Atlas DIY 2002 

 
2.1.3.Hasil; 
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Dengan dasar pertimbangan lingkungan alami pada sub bab diatas, 

kemudian dilakukan analisa sehingga menghasilkan lokasi yang dipilih 

sebagai pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA,terpilih lokasi pada 

Kabupaten Sleman sebagai Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA 

yang terletak pada lereng gunung Merapi dengan ketinggian kurang lebih 

dari 800meter diatas permukaan air laut dengan potensi yang tertera pada 

tabel diatas (Suhu relatif dingin dengan udara sejuk, kondisi alam yang 

berkontur dengan potensi keindahan alam, suasana alam yang jauh dari 

kebisingan kota, kepadatan penduduk tidak relatif tinggi, lahan yang 

tersedia masih luas, Pencapaian yang mudah sebab didukung oleh infra 

struktur yang tersedia). 

Gambar IV.1.Peta Lokasi Terpilih(Kabupaten Sleman) 
 Sumber:Atlas,2002 

Secara administrasi kabupaten Sleman dibagi dalam 17 Kecamaan, 

86 desa dan 1212 dusun dengan luas wilayah keseluruhan adalah 574.82 

km. Dengan batas-batas Sleman sebagai berikut: 

Batas Sebelah Utara  :Kabupaten Magelang 

Batas Sebelah Timur  :Kabupaten Klaten 

Batas Sebelah Selatan  :Kabupaten Bantul dan Kota 

Yogyakarta 

Batas Sebelah Barat  :Kabupaten Kulon Progo 

 

Tabel IV.6.Pembagian Luasan Wlilayah Administratif dan Kabupaten 
Sleman 

No Kecamatan 
Luasan 

Area(km)
Jumlah 
Desa 

Persentase 
dari luas 

kabupaten 

1 Moyudan 27.62 4 4.8 

2 Minggir 27.27 5 4.7 

3 Seyagan 26.63 5 4.5 

4 Gondean 26.84 7 4.7 

5 Gamping 29.25 5 5.1 
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6 Mlati 28.52 5 5.0 

7 Depok 35.55 3 6.2 

8 Berbah 22.99 4 4.0 

9 Prambanan 41.35 5 7.2 

10 Kalasan 22.99 4 6.2 

11 Ngemplak 41.35 5 6.2 

12 Ngaklik 35.84 6 6.7 

13 Sleman 35.71 5 5.4 

14 Tempel 38.52 8 5.7 

15 Turi 31.32 4 7.5 

16 Pakem 32.49 5 7.6 

17 Cangkringan 43.09 5 8.3 

43.84 80 100 

Sumber:Atlas,2002 

 2.2.Analisa Penentuan Site di Kabupaten Sleman 
2.2.1.Dasar Pertimbangan 

Dasar penentuan site bagi kawasan Pusat Rehabilitasi 

Ketergantungan Napza adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Akses dan Pencapaian Relatif Mudah. 

Berada pada tepi jalan raya atau area yang mudah dijangkau oleh 

kendaraan transportasi. 

b. Lingkungan Sosial Baik. 

Berada pada area pemukiman pendduduk, jauh dari area wisata 

dan perdagangan. 

c. Relatif Dekat Dengan Pelayanan Rumah Sakit Terkait. 

Memiliki kedekatan lokasi dengan rumah sakit yang melayani 

rehabilitasi medis terutama 

detoksifikasi(Rs.dr.Sardjito/Rs.grasia/Rs.Panti waloyo/ 

Rs.betesda) 

d. View Alam Bagus dan Tanah Berkontur 

Sesuai dengan pembentukan suasana yang diharapkan, dimana 

dituntut memiliki keindahan alam, berupa ruang hijau, sawah 

ataupun pegunungan serta area yang berkontur. 
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e. Noise Rendah  

Memiliki noise rendah, dengan pengertian gangguan suara dari 

lingkungan sekitar maupun kebisingan yang disebabkan arus 

kendaraan yang ramai, rendah. 

f. Masih Terdapat Banyak Lahan Kosong 

Merupakan area dengan prosentase lahan hijau relatif luas 

dibandingkan dengan area terbangunnya. 

g. Infrastruktur tersedia. 

2.2.2.Analisa 
Tabel IV.7.Analisa Penentuan lokasi Site di  Kabupaten Sleman 

analisa Lokasi site Terhadap Dasar 
Pertimbangan  kecamatan 

a b c d e f g

Jumlah

Moyudan 1 1 1 1 1 1 3 9 

Minggir 2 2 1 1 1 2 3 12 

Seyangan 1 2 2 1 2 1 3 12 

Gondean 1 1 2 1 1 1 3 10 

Gamping 1 1 3 1 1 1 3 11 

Mlati 1 2 3 1 2 1 3 13 

Depok 1 1 3 1 1 1 3 11 

Berbah 1 2 1 1 2 2 3 12 

Prambanan 1 1 1 1 1 2 3 10 

Kalasan 1 1 1 1 1 2 3 10 

Ngemplak 2 2 1 1 2 2 3 13 

Ngaklik 3 2 3 2 2 2 3 17 

Sleman 2 1 2 1 2 2 3 13 

Tempel 1 3 2 1 2 2 3 14 

Turi 2 2 2 2 3 2 3 16 

Pakem 3 2 3 3 2 3 3 19 

Cangkringan 2 3 1 1 2 3 3 15 

Analisa :Penulis 

Keterangan: 1-Kurang 

 2-Sedang 
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 3-Baik 

Dari 17 Kecamatan diatas, yang memenuhi sebagai site untuk 

lingkungan alami terapetik dengan ciri-ciri; beriklim sejuk, noise rendah, 

memiliki view berupa sawah dan area hijau, lahan luas dan berkontur, 

peruntukan kawasan dengan tingkat kepadatan rendah dengan akses 

berada pada jalan kaliurang adalah wilayah pakem dan ngaklik. Untuk itu, 

terdapat dua alternatif site yang berdasarkan pertimbangan diatas, yaitu: 

a. Alternatif 1 

Terletak ditepi jalan kaliurang kilometer 11,kecamatan ngaklik, 

dengan kondisi; lahan kosong berupa area sawah dengan kontur yang 

relatif datar, terletak pada kawasan perdagangan dan kompleks 

perumahan penduduk. Sebelah Utara berbatasan dengan restorant, 

sebelah Selatan dengan jalan lingkungan-perumahan penduduk, 

sebelah Barat lahan kosong, sebelah Timur perumahan. Relatif jauh 

dari rumah sakit grasia dan cukup jauh dari rs.Sardjito. 

 

b. Alternatif 2 

Terletak di tepi jalan kaliurang kilometer 19, Kecamatan Pakem, 

dengan kondisi; lahan kosong berupa area sawah berkontur, terletak 

pada kompleks daerah resapan dan perumahan penduduk dengan 

tingkat sedang hingga rendah, yang mana memiliki noise rendah. 

Dengan batasan sebelah Utara rumah penduduk, sebelah Selatan jalan 

lingkungan, sebelah Barat lahan kosong. Memiliki nilai tambah,yaitu site 

dekat dengan RS.Grasia 

 

Tabel IV.8.Analisa Site Terpilih Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA 

Pertimbangan Alternatif1 Alternatif2

Akses dan pencapaian mudah dijangkau 3 2

Lingkungan sosial baik 2 3
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Relatif dekat dengan pelayanan rumah 

sakit terkait 

2 3

Infrastruktur tersedia 3 3

View alam bagus dan tanah berkontur 2 3

Masih terdapat banyak lahan kosong 2 3

Noise rendah 2 3

jumlah 15 20 

Sumber:penulis Keterangan: 1-Kurang 

 2-Sedang 

 3-Baik 

2.2.3.Hasil 
Dari pertimbangan diatas maka site terpilih terletak pada jalan 

kaliurang km19,desa Harjobinagun, Kecamatan Pakem, Kabupaten 

Sleman, Propinsi DIY.Dengan KDB40% dan KLB30%(sumber DPU Cipta 

Karya Kab.Sleman). 

 

Site ini memilki beberapa kelebihan yaitu, terletak pada tepi jalan raya 

kaliurang , posisi dekat dengan RS.Grasia, berada pada lingkungan 

dengan tingkat hunian rendah, lahan luas berkontur dengan panprama 

view sawah dan bukit, dengan kontur 2-15%sehingga untuk menciptakan 

suasana akan dilakukan pengolahan tapak berupa permainan ketinggian 

tanah. Site memliki batasan-batasan,yaitu: 

Sebelah Utara  : Rumah 

Sebelah Timur  : Sawah 

Sebelah Selatan : Ariani Souvenir 

Sebelah Barat  : Sawah , Vila 

 

IV.3. ANALISA TATA RUANG LUAR 
3.1. Analisa Tapak 

Pengolahan site mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

pembentukan lingkungan terapetik terutama suasana yang ingin ditampilkan 



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

46

BABIV-ANALISA 

yaitu, ketenangan, keakraban, kedinamisan dan keterbukaan. Oleh karena itu 

diperlukan analisa lebih lanjut yang meliputi; 

3.1.1.Analisa Pencapaian& Sirkulasi 
PENCAPAIAN makro 

Main enterence dan side entrance merupakan salah satu komponen 

penting dalam sebuah bangunan. Sebagai sebuah akses yang 

menghubungkan antara dunia luar dan bangunan didalam site. keberadaan 

enterence mempunyai fungsi penting dalam membentuk lingkungan dan 

karakter bangunan yang akan pertama kali diterima pengunjung ketika 

mereka memasuki bangunan. 

a. Dasar Pertimbangan:

� Kondisi dan potensi jalan di sekitar site. 

� Aksesibilitas kedalam dan keluar site. 

� Pola kegiatan yang diwadahi serta prioritas aktivitas. 

� Keamanan sirkulasi untuk akses keluar dan kedalam sekaligus 

kemudahan fungsi kontrol. 

� Karakter yang ingin ditampilkan, yaitu kedinamis, keakrapan, 

ketenangan, keterbukaan. 

b. Analisa: 

� Site terletak di pinggir jalan kaliurang km19, dikelilingi rumah, gang 

selebar 1M, toko(ariani souvernir) disamping kiri-kanan, serta 

dibelakang berupa ladang dan sawah. Berdasarkan keadaan site 

tersebut maka peletakan ME hanya memungkinkan dari arah jalan 

raya, sedangkan SE memungkinkan  dari jalan lingkungan dengan 

pertimbangan khusus berupa pelebaran jalan. 

� Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah segi 

kontrol/pengawasan. Peletakan ME dan SE diusahakan agar lebih 

efisien terutama dari segi keamanan. 

� Penyesuaian dengan suasana yang ingin dimunculkan yaitu 

keakraban, ketenangan, kedinamisan dan keterbukaan. 
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Tabel IV.9.Analisa Pencapaian 

 ALTERNATIF 
1

ALTERNATIF 
2

ALTERNATIF 
3

Kondisi dan potensi jalan 

di sekitar site 

3 3 2

Aksesibilitas kedalam dan 

keluar site. 

3 3 3

Keamanan sirkulasi untuk 

akses keluar dan kedalam 

sekaligus kemudahan 

fungsi kontrol 

3 2 1

Pola kegiatan yang 

diwadahi serta prioritas 

aktivitas serta orientasi. 

3 3 2

12 11 7 

Sumber:Penulis 

c. Solusi : 

Sehingga terpilih alternatif 1 yaitu, 

 

Tetapi alternatif tersebut memerlukan pengolahan desain lebih lanjut 

sehingga kreteria suasana lingkungan terapetik terpenuhi, yaitu Keakraban, 

Ketenangan, Kedinamisan, Keterbukaan.  

Tabel IV.10.Analisa Pengolahan Desain Pencapaian 

Kelemahan Alternatif 1 Solusi Alternatif desain 

Karena berupa single 

entrance maka, Timbul 

kemonotonan diolah 

sehingga menghasilkan 

o dibuat pencapaian sirkulasi 

yang dinamis dengan 
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kemonotonan entrance. kedinamisan. bentuk taman melingkar, 

air mancur, vegetasi. 

Akses mudah tetapi 

diperlukan kejelasan 

sirkulasi IN dan Out, 

untuk kejelasan dan 

keamanan. 

pengolahan sirkulasi in 

dan out seperti pada 

tempat-tempat publik, 

dimana ada area untuk 

menurunkan penumpang 

dengan kemudahan 

sirkulasi memutar, serta 

kedekatan area parkir 

sehingga kejelasan, 

kemudahan tercapai 

karena bentuk-bentuk 

yang sudah akrab 

ditemui dan suasana 

penerimaan yang 

kental(keterbukaan). 

oPenataan sirkulasi searah 

jarum Jam, dengan 

Pencapaian In diletakan 

pada bagian utara 

sedangkan Outnya pada 

bagian selatan, dengan 

square pada ujung yang 

berfungsi sebagai node 

yang berupa ruang 

hijau&patung/Kolam.  

Karena berbatasan pada 

tepi jalan raya yang 

cukup ramai dilalui 

kendaraan maka memiliki 

keramaian cukup 

tinggi/crowding.

noise diatasi dengan 

pengolahan landscape 

yang mampu menjadi 

akustik lingkungan 

sehingga berkesan 

didapat suasana tenang 

o pengaturan jarak (lebar 

halaman 20 M), penataan 

vegetasi (menggunakan 

tanaman&pohon berdaun 

rapat dan jarang dengan 

rumput) sebagai barier dan 

kolam dengan air mancur 

untuk mengatasi 

kebisingan yang ada 

sehingga susana tenang 

dan asri dapat terpenuhi. 

Diperlukan suatu 

pembeda pancapaian 

antara ME dengan SE, 

sehingga pola kegiatan 

jelas dan berlangsung 

walau terletak pada jalan 

utama dimana ME dan 

SE menjadi satu, 

diperlukan suatu 

penataan sesuai sifat ME 

o pemilihan vegetasi dengan 

pengaturan jarak sehinga 

tidak menutup jarak 

pandang serta orientasi. 

oPencapaian IN dan Out 
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o Pencapaian In pada arah Utara melalui boulevard (jalan lebar dua arah 
dengan pepohonan dikiri-kanannya)dengan node pada ujung, untuk 
menurunkan penumpang serta pengarah.  

o Node membagi kekiri kearah area parkir pengelola(       yang berada dimuka 
unit penerimaan awal bagian pengelolaan        -pengunjung      ),  ,kekanan 
untuk parkir keperluan medis(ambulance)       )  - pencapaian SE kedalam 
bangunan           serta Pencapaian Out. 

dengan efisien. dan SE yang nantinya 

akan mengarah pada 

kejelasan dan 

keterbukaan 

pencapaian.   

untuk ME kejelasan 

diutamakan yaitu dengan 

pencapaian langsung 

sedang pengaturan 

pencapaian SE kedalam 

bangunan dengan 

pencapaian tersamar . 

oEntrance datang pertama 

kali yang diarahkan 

langsung ke bangunan 

penerimaan awal dengan 

bentuk tangga setengah 

lingkaran yang 

menguatkan kesan 

terbuka. 

Sumber:Analisa Penulis 

 

PENCAPAIAN mikro 

Pengolahan pencapaian mikro merupakan pengolahan arah gerak 

kegiatan penataan di area tapak, yang berhubungan dengan aktivitas, pola 

tata massa dan pola organisasi ruang. Pencapaian disini dibagi menjadi 

dua, yaitu pencapaian di dalam bangunan yang berhubungan dengan 

sirkulasi pejalan kaki dan di luar yang berhubungan dengan kendaraan.  

a. Dasar Pertimbangan: 

� Kondisi tapak, Jenis pencapaian berdasarkan pelaku kegiatannya 

dan sarana pergerakan 
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� Penghubung antar ruang yang terarah dan pola tata massa 

bangunan, serta kemudahan pencapaian dari dan menuju massa-

massa bangunan 

� Kejelasan untuk memudahkan pergerakan 

� Pencapaian makro yang telah direncanakan, 

� Entrance dan exit pada site menggunakan sisitem single 

entrance.Pencapaian menggunakan sistem satu pintu dengan pos 

keamanan pada Entrance dan exit, serta area pemeriksaan mobil. 

Untuk kontrol keamanan dan kemudahan pengawasan. 

� Pencapaian makro dimana sirkulasi kendaraan pengelola, 

pengunjung, keluarga pasien tidak dibedakan, namun dilakukan 

pengaturan area parkir terpisah yaitu,area parkir pengelola 

mendekati unit/ruang pengelolaan, bagian medispun area parkir 

diletakan berdekatan dengan ruang medis.(pada penerimaan 

awal jenis kegiatan yang ada adalah pengelolaan/administrasi, 

penerimaan awal, terapi medis). 

� Untuk SE, dilakukan pengaturan pencapaian menggunakan 

pencapaian tersamar kedalam bangunan, yang mengakses 

langsung keunit service. 

b. Analisa 

� Pengolahan lebih lanjut dengan mempertimbangkan fungsi dan 

sifat antar unit. 

� Memberikan Keamanan dan kenyamanan melalui kejelasan ruang 

gerak bagi rehabilitant dan staff maupun pengelola. Memudahkan 

pencapaian dan tidak menimbulkan crossing yang mengganggu. 

Dasar Sirkulasi pada suatu pusat rehabilitasi 

� Sirkulasi kendaraan hanya terbatas pada bangunan public-semi 

public-service masuk dan keluar,yang terkait dengan kegiaatan 

penerimaan dan service.  

Sirkulasi manusia dimulai pada unit penerimaan menuju unit-unit semi 

publik-privat, yang dihubungkan oleh jalur pedestrian/selasar/kanopi.  

� Pencapaian yang digunakan sesuai keadaan tapak berupa sistem 

sirkulasi berliku menyebar mengikuti kontur yang ada. Dimana titik-

titik pertemuannya diolah menjadi ruang perantara/transisi berupa 
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taman/ plaza/ open space dan communal space yang diolah atau 

dipandu denga tata lansekap(selaku suatu area pemulihan dimana 

prilaku rehabilitant cenderung anti social untuk pria). 

Wringhtsman, mengatakan bahwa desain yang baik adalah yang 

dapat menciptakan kondisi dimana penghuninya dapat menemukan 

area peralihan dan dapat mengontrol kontak social. koridor panjang 

tanpa area peralihan, menyebabkan sosial kontak yang tidak 

terduga atau yang tidak diharapkan. 

� Sifat pencapaian yang memerlukan  privasi dan keamanan. lebih 

� Rehabilitan dalam perawatan detoksifikasi tidak diperbolehkan 

keluar dari unitnya dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, 

kecuali perawat, dokter, psikiater dan bila keadaan sudah 

memungkinkan, keluarga dapat menjenguk. 

� Rehabilitan yang dalam tahap stabilisasidan pemantapan 

membutuhkan sirkulasi lebih leluasa untuk menunjang 

kegiatannya. 

� Pengunjung hanya diperbolehkan masuk pada zona public yaitu 

unit penerimaan awal, semi public berupa ruang medis –after 

care. Tidak diperbolehkan memasuki zona semi privat dan privat 

kecuali untuk keperluan terapi keluarga yang mana hanya untuk 

ayah-ibu-adik-kakak saja. 

c. Analisa & Solusi: 

� Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pencapaian dalam pusat 

rehabilitasi yang direncanakan berupa pencapaian langsung untuk 

area publik yaitu penerimaan awal, sedangkan untuk unit lain dimana 

berada pada area semi publik-privat menggunakan pencapaian 

tersamar dan berputar.berikut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 

dibawah ini, 

 

Tabel IV.11.Analisa-Solusi Sirkulasi 

Pengelompoka
n kegiatan 

Fungsi Sifat Sirkulasi

Penerimaan Awal Unit Penerimaan   
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Awal(publik) merupakan area 
publik untuk kegiatan 
administrasi dan 
semi publik untuk 
kegiatan 
pengelolaan.  

Langsung 
terhadap 
public 

,Terapi Medis dan 
Detoksifikasi 

Medis&detoksifika
si (publik-semi 

publik) 

merupakan semi 
public untuk kegiatan 
pelayanan medis 
dan. Khusus bagian 
detoksifikasi bersifat 
isolatif. 

Medis:Lang
sung – 

Detoksifika
si:- 

tersamar. 
 

Unit Psikoterapi  
(semi privat) 

merupakan area 
semi privat dimana 
kegiatan stabilisasi 
berupa terapi 
berlangsung. 

Tersamar-
berputar 

Unit Keagamaan 
(semi privat) 

merupakan area 
semi privat dimana 
kegiatan stabilisasi 
pemantapan 
keagamaan dan 
kepercayaan para 
rehabilitannya 
berlangsung 

tersamar  

Unit Pendidikan/ 
Vokasional 

(semi privat) 

merupakan area 
semi privat dimana 
kegiatan stabilisasi 
pendidikan dan 
vokasional para 
rehabilitannya 
berlangsung. 

tersamar 

Stabilisasi& 
Pemantapan 

Unit Olahraga & merupakan area tersamar 



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

53

BABIV-ANALISA 

Rekreasi 
(semi privat) 

semi privat dimana 
kegiatan stabilisasi 
pemantapan fisik dan 
kebutuhan 
kesenangan/hiburan 
para rehabilitannya 
berlangsung. 

Unit Hunian 
(privat) Merupakan area 

penginapan selama 
tinggal untuk 
menjalankan proses 
rehabilitasi. 
Mempunyai 
pelingkup yang 
menunjukan zone 
privat. 

Berputar, 
tersamar. 
 

AfterCare Aftercare 

(semi publik) 
 
merupakan area 
semi public yang 
melakukan kegiatan  
untuk 
mempertahankan ke 
‘sober’an para 
mantan rehabilitan 
dalam bentuk suatu 
community. 

tersamar  

Penunjang Unit 
Administrasi/peng

elolaan(semi 
publik) 

Merupakan area 
semi public yang 
berkaitan erat 
dengan kegiatan 
penerimaan awal 
 

tersamar 
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Unit Service merupakan area 
sevice. 

tersamar 

Sumber:Analisa Penulis 

Pencapaian pada pusat rehabilitasi ini adalah berupa pedestrian 

dengan pengolahan sirkulasi yang tidak monoton(mengambil bentuk garis 

lengkung yang bersifat dinamis dan garis horisontal) dengan serangkaian 

pemandangan vegetasi yang beraneka dengan bentuk daun yang 

berubah-ubah bila tertiup angin.Pengolahan lebih lanjut dengan 

pengetrapan material-teksture pedestrian dan penataan lingkungan 

bangunan. Penggunaan elemen pengarah berupa taman, pohon, lampu, 

ataupun pergola dimanfaatkan secara maksimal sebagai pengarah dan 

peneduh serta pemberi karakter pada masing-masing kegiatan yang 

dilalui. Pengolahan tepi-tepi jalan atau batas jalan untuk integrasi jalan 

dengan bagian-bagian kawasan yang lain( Pembentukan detail akan 

mempengaruhi perasaan terhadap jalan dan kawasan lahan disekitarnya, 

batas dari tiap sirkulasi terdiri dari suatu tepian (edge). Tepian itu 

menegaskan jalur tempuh dan patut mendapat perhatian perancang 

karena ketertutupan dan keterbukaan, kekerasan dan kelunakan adalah 

sama pentingnya untuk jalan seperti untuk sirkulasi pejalan kaki, 

kendaraan bermotor, dsb.).  

Pemandangan dalam suatu kawasan perlu berganti-ganti dengan 

tujuan untuk mempertinggi daya tarik, melibatkan pengamat agar 

lebih sadar akan lingkungannya, membangkitkan emosi-emosi, 

memberikan suatu rasa pergerakan melalui ruang. 

Didalam psikologi lingkungan dijelaskan bahwa faktor kondisi 

lingkungan sekitar yang mempengaruhi kondisi psikologis 

adalah……..(dapat dibaca pada bab3,halaman 4.)  

 

Pola sirkulasi tersebut diolah lebih lanjut, dengan memahami 

watak garis, yaitu( Ir.Rustam Hakim dan Ir.Hardi Utomo)

Tabel IV.12.Jenis dan Watak Garis 

Jenis Garis Watak Aplikasi Contoh 

Garis Vertikal Memberikan Dalam aplikasi  
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aksentuasi pada 

ketinggian; 

tegak dan kaku, 

formal, tegas 

dan serius. 

terhadap ruang, 

maka bila ruang 

luar tersebut 

didominasi oleh 

unsur-unsur 

garis vertikal, 

maka 

suasananya 

akan terasa 

formal, kaku 

dan serius serta 

tidak santai. 

 

Garis 

Horizontal 

Memberikan 

aksentuasi 

terhadap 

dimensi 

lebarnya, santai 

dan tenang 

Oleh karena itu, 

bila ruang luar 

didominasi oleh 

unsur garis ini, 

maka ruang 

akan bertambah 

lebar, 

membesar, 

meluas dan 

melapang. 

Suasana dan 

kesan ruang 

yang 

ditimbulkan 

adalah santai, 

rileks dan 

tenang. 

Garis Diagonal Adalah dinamis, 

bergegas , 

mendekatkan 

jarak dan 

Bila suatu ruang 

makan atau 

tempat istirahat 

didominasi oleh 
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sensasional. 

Oleh karena itu, 

garis diagonal 

sering 

digunakan atau 

dimanfaatkan 

untuk suatu 

maksud yang 

meminta 

perhatian atau 

sebagai daya 

tarik visual 

garis-garis 

diagonal akan 

memberi kesan 

tidak santai dan 

tidak tenang 

bagi 

pengunjung. 

Garis 

Lengkung 

Memiliki watak 

dinamis, riang, 

lembut dan 

memberi 

pengaruh 

gembira dan 

menarik. 

Umumnya 

banyak 

dimanfaatkan 

bagi 

pembentukan 

ruang pada 

daerah rekreasi. 

Sehingga digunakan pola sirkulasi berbentuk garis horizontal dan 

lengkung. Pola garis-garis tersebut digunakan pada pencapaian 

tersamar-berputar. Pola garis lengkung,digunakan pada titik pusat area 

bersama seperti pada open space, plaza, communal place. 

 

3.1.2.Analisa Orientasi 

a. Dasar pertimbangan 

� Keadaan site 

� Fungsi kegiatan dan sifat pelayanan 

� Pembentukan suasana  lingkungan terapetik yang menunjang 

keakraban, keterbukaan, ketenangan dan kedinamisan. Ruang-ruang 

penerimaan yang lebih bersifat terbuka(welcome). Ketenangan 

dibutuhkan oleh ruang-ruang tertentu seperti ruang detoksifiksi dan 
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pemantapan&stabilisasi. Selain ketenangan yang dibutuhkan pada 

unit stabilisasi dan pemantapan, suasana keakraban sangat 

dibutuhkan. Sebab pada unit stabilisasi dan unit pemantapan terdiri 

dari beberapa unit yang diwadahi dan pada unit ini keakraban 

dibutuhkan untuk merehab kepribadian rehabilitan yang anti sosial. 

Keakraban tersebut terbentuk dengan pembentukan ruang-ruang 

interaksi antar bangunan dan ruang-ruang lain yang dapat berupa 

open space, plaza maupun comunal space, sehingga dapat terjalin 

keakraban antar penghuni didalamnya oleh rangsangan dari ruang-

ruang yang dibentuk. Kedinamisan dibutuhkan untuk mencegah 

kejenuhan dan kebosanan yang timbul selama masa rehabilitasi. 

Kedinamisan diolah dengan permainan landscaping dan penggunaan 

bentuk yang dinamis. 

� Potensi pencahayaan alami pada site. 

b. Analisa 

 

� Site terletak ditepi jalan raya kaliurang, dengan batas sebelah 

Utara berupa rumah dan sawah, batas sebelah Selatan berupa toko 

dan ladang, batas sebelah Timur berupa ladang. 

� Aplikasi Single entrace pada pencapaian pusat rehabilitasi yang 

direncanakan serta peletakan area parkir yang sesuai peruntukan, 

telah membagi area penerimaan awal(warna:orange) menjadi tiga 

bagian(Utara:unit pengelolaan,tengah:penerimaan Awal,Selatan:unit 

medis, dan service pada bagian Barat.)  

Pusat rehabilitasi ini terdiri dari unit-unit massa dengan perbedaan 

privasi, sehingga unit penerimaan awal memiliki kedekatan lebih/ 

lebih mudah diakses dari jalan raya sehingga memerlukan 

orientasi langsung kejalan raya, mengingat sifatnya yang publik.  

Unit medis dimana bersifat semi publik, dengan pengertian arah 

hadap/orientasinya tidak berorientasi mutlak pada jalan raya, 

tetapi terkait dan berkaitan dengan unit peneriman dan unit 

pemantapan dan stabilisasi. 
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� Unit After care memiliki orientasi kearah public dan semi privat, 

karena mengingat sifatnya yang semi public.

� Sedangkan unit pemantapan dan stabilisasi, dimana bersifat semi 

privat-privat dengan pengertian tidak berhubungan dengan publik dan 

lingkungan luar site(keberadaan jalan, keberadaan bangunan sekitar) 

maka memiliki orientasi yang menyatukan unit-unit bangunan 

didalamnya. 

� Pembentukan lingkungan yang bersifat tenang dan dinamis, 

didapat dengan pengolahan potensi site yang berkontur dimana 

dikelilinggi lahan hijau yang menyejukaan. Sedangkan keterbukaan 

dan keakraban dibentuk dengan pembentukan space yang mampu 

menyatukan unit-unit bangunan dengan pertimbangan space tersebut 

sebagai area terbuka(open space). 

c. Solusi 

� Arah Barat yang berbatasan dengan jalan raya dimana sesuai 

dengan hasil analisa pencapaian diatas, maka arah orientasi adalah 

kebarat dengan arah hadap bangunan Barat-Timur sesuai arah jalan 

raya sebagai entrance(ruang penerimaan awal,medis)serta unit 

pengelolaan sedangkan pada unit detoksifikasi memiliki orientasi ke 

medis-penerimaan awal, sehingga arah hadapnya adalah utara 

selatan dan pada unit stabilisasi& pemantapan orientasi memusat 

kedalam digunakan dengan suatu open space/plaza/communal space 

sebagai arah orientasi kedalam. 

� Untuk unit-Stabilisasi&pemantapan sesuai sifat kegiatannya, arah 

sinar matahari dan bertujuan membentuk lingkungan terapetic 

community maka diperlukan suatu space sebagai pemersatu dalam 

wujud arah orientasi kedalam space ini. Space tersebut berupa 

communal space/open space.

3.1.3.Analisa View 
a. Dasar pertimbangan: 

� Jarak antar bangunan, arah orientasi yang ada, kondisi dan 

potensi site(kontur, view sawah-ladang). 
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� Suasana lingkungan therapetic community yang 

diinginkan(keakraban, ketenangan, kedinamisan, keterbukaan). 

� Keberadaan site didekat jalan raya kaliurang yang dikiri kanannya 

dapat dilihat vila-vila maupun perumahan penduduk yang 

prosentasenya lebih sedikit dibandingkan area hijau. Hal tersebut 

dapat dimaklumi sebab daerah Pakem memiliki guna lahan terbesar 

adalah pertanian. Sehingga potensi berupa sawah pada sisi timur, 

utara, selatan dapat dimanfaatkan sebagai view pendukung.  

b. Analisa: 

� Pemilihan site ini sudah memiliki potensi untuk mendukung 

lingkungan alami terapetik yaitu, beriklim sejuk, memiliki panorama 

alam berupa sawah dan lahan hijau terbuka, berkontur, lahan terletak 

di area berpenduduk yang tidak padat, tetapi untuk lebih 

mengoptimalkan tercapainya suasana lingkungan therapetic 

community yang diinginkan(keakraban, ketenangan, kedinamisan, 

keterbukaan) masih ada potensi-potensi yang diperlukan pengolahan 

lebih lanjut, salah satunya mengenai view.  

� Berdasarkan analisa pencapaian dan sirkulasi, maka pergerakan 

utama terjadi pada area sirkulasi pejalan kaki yang berada dalam unit 

stabilisasi dan pemantapan kearah unit-unit lain(penerimaan 

awal,medis, detoksifikasi, sevice), berpusat pada open 

space/comunal space. Sedangkan Sirkulasi kendaraan terletak pada 

area public-semi public dan service. Oleh karena open space 

dijadikan sebagai pusat orientasi bangunan-bangunan unit stabilisasi 

dan pemantapan, maka pengolahan open space/comunal diutamakan 

sebagai view kedalam unit bangunan. 

c. Solusi 

� Untuk menciptakan view dalam sebuah site diperlukan elemen-

elemen lansekap berupa tanaman, sculpture, kolam, dsb. Untuk 

mengolah open space/comunal space lebih lanjut Elemen-elemen 

tersebut ditata sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian 

orang yang melihatnya. 

� Kontur site diolah lebih lanjut dengan cut&fill dengan 

mempertimbangkan tingkat privasi dengan penanaman vegetasi 
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(sebagai penguat panaorama alam, penguat tanah, pembentuk 

ruang[keprivacyan], pengarah sirkulasi). Tanpa melupakan 

penggunaan elemen air sebagai pendukung view( gerak air memiliki 

kedinamisan, penyejuk suasana, efek menenangkan). plaza dengan 

amphy theatre, taman beserta bale begong, area rekreasi -olah raga. 

 

Sedangkan besar plaza, menurut Camillio Sitte, mengikuti 

perbandingan sebagai berikut : 

1<D/H<2      :ruang luar yang terjadi tidak akan menjadi plaza tapi 

menjadi ruang dengan daya pengaruh timbal balik yang kuat, maka 

akrab dan intim dengan sesama maupun lingkungannya dapat 

tercapai.Ruang ini terlindungi dari daerah sekelilingnya dan 

perlindungan ini dapat berupa hard/soft material.

3.1.4.Analisa Kontur
Pemanfaatan kontur untuk mendukung pembentukan suasana 

Lingkungan terapetik yaitu suasana kedinamis, keakrapan, ketenangan, 

keterbukaan serta menunjang perolehan view optimal dengan 

pertimbangan; 

a. Dasar Pertimbangan: 

� Keadaan site yang berupa luasan site, kontur dan topografi site. 

� Pembentukan lingkungan alami therapetik dan suasana 

keakraban, ketenangan, kedinamisan dan keterbukaan. 

� Pola pencapianan, orientasi dan view 

� Sifat bangunan sesuai fungsi yang diwadahi.(publik-privat) 

b. Analisa 

� Luasan site yang kurang lebih 4 Ha dengan keadaan sekeliling 

berupa sawah dan hunian berkontur, memiliki orientasi keluar pada 

bangunan penerimaan awal sedang bangunan rehabilitasi 

berorientasi kedalam. Dengan tujuan pembentukan lingkungan alami 

terapetik sehingga area open space/comunal spacenya harus lebih 

luas dari area terbangunnya, dimana open space dan area 
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terbangunnya diolah melaui metode Cut& Fill. Sehingga aspek 

lingkungan dan bangunan menyatu dan terwujud suasana yang 

diinginkan. 

c. Solusi 

� Pemanfaatan kontur untuk mendukung tata massa dan tampilan 

bentuk massa sehingga menunjang perolehan view. 

� Penggunaan metode cut and fill dengan mempertimbangkan 

luasan site dan luasan bangunan, sehingga penempatan bangunan 

sesuai guna dan aman. 

 

� Untuk memperkuat tanah/ kontur tanah yang baru, dapat 

digunakan vegetasi berakar kuat dan pembuatan talut. 

3.1.5.Analisa Klimatologi

a. Dasar Pertimbangan 

� Orientasi bangunan yang dapat menimbulkan kenyamanan. 

� Merespon angin dan lintasan matahari sebagai sumber 

pencahayaan dan penghawaan alami sesuai kondisi tapak setempat. 

� Panas dan silau yang timbul, disiasati. 

b. Analisa 

 

c. Solusi 

Matahari:

� Bangunan diarahkan ke arah Timur-Barat/memanjang searah 

sumbu Timur-Barat(dengan asumsi bukaan lebih banyak diletakkan 

pada sisi utara dan Selatan). Sehingga pencahayaan alami maksimal 

dan pengaruh pemanasan dapat ditekan seminimal mungkin.  

 

Gambar IV.20.Solusi Desain View site 
Sumber: Sketsa  Penulis 
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� Pada sisi Barat dan Tmur, ketika pemanasan matahari paling 

tinggi, dihindari dengan desain fasade bangunan lebih kecil sehingga 

penyerapan panas oleh permukaan bangunan akan minimal. 

� Penggunaan elemen Horizontal(tritisan atap, lantai yang menjorok 

keluar,balkon, lamela atau kajang) sebagi pelindung matahari 

diperlukan untuk fasade Utara- Selatan(juga Barat 

Daya,Tenggara,Barat Laut dan Timur laut) sedangkan fasade Barat-

Timur (Timur Laut, Barat Laut) dan menggunakan elemen 

Vertikal(dinding yang menonjol,panil atau logam). 

� Pembayangan; untuk menjaga agar sinar langsung matahari tidak 

masuk ke dalam ruangan melalui bukaan. Teknik pembayangan 

antara lain dengan memakai tritisan dan tirai. 

� Pengaturan letak dan dimensi bukaan untuk mengatur agar 

cahaya bola langit dapat dimanfaatkan dengan baik. 

� Pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam ruang dan luar 

untuk memperoleh pemantulan yang baik(agar pemeratan cahaya 

efisien) tanpa menyilaukan mata serta pemilihan material. 

Tabel IV.13.Material Penyerap Panas 

Bahan 
Bangunan 

Keterangan 

Bambu  Sedikit menyerap panas, daya pantul 20% 

Kayu  Kemampuan menyerap panas cukup baik. 

Beton Daya hantar panas rendah 

Batu Alam Penyerapan panas tinggi 

Alumunium Penghantar panas tinggi, daya pantul 85% 

Kaca Penghantar panas yang buruk, tapi daya serap 

besar 

Plastic Penghantar panas rendah, tapi daya serap 

rendah 

Sumber: Rizal Zahrul,DKK. 2003.Arsitektur Islam dan Tropis, Seminar 

Sehari:UMS,Surakarta 

 

� Penghijauan lingkungan adalah salah satu cara terbaik untuk 

mengatasi kesilauan, dengan tumbuhan rendah dan rerumputan, 
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kesilauan tanah dapat dihindari, begitu juga kesilauan dari atas dapat 

dicegah dengan pohon yang tinggi. 

Angin

� Penggunaan barier vegetasi digunakan terutama untuk 

mengurangi kecepatan angin yang datang dari arah barat laut, selain 

itu debu yang terbawa oleh angin dari jalan dapat tersaring. 

 

Tabel IV.14.Vegetasi Sebagai Barier 

Jenis Vegetasi X Fungsi Sebagai 

Tanaman semak dan 

pohon berderet 
<3M pengurang debu sedikit 

sekali 

Tanaman semak dan 

pohon terlalu padat 
<5M pengurang debu sedikit 

Tanaman semak dan 

pohon sebagai saringan 

5-10M pengurang debu 

Lumayan 

Tanaman semak dan 

pohon yang lebar dan 

beraneka ragam 

20-40M pengurang debu tinggi 

Tanaman semak dan 

pohon yang lebar dan 

beraneka ragam 

>40M pengurang debu tinggi 

dan peredam noise 

Sumber: FX, Bmabang,Suskiyatno. 199,7Dasar-dasar Eko-Arsitektur, 

Jakarta:Kanisius. 

 
Tabel IV.15.Analisa Vegetasi: 

Fungsi Jenis Vegetasi Penempatan 

Tanaman Sebagai 

Pelindung Angin 

Pohon berdaun lebat/ 

rapat, cukup tinggi, 

bentuk menyerupai 

lingkaran, misalnya 

akasia  

Pada sekeliling 

bangunan dan 

sekeliling pagar/ 

keliling kawasan. 

Pohon berdaun cukup Sekeliling taman/ 
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Tanaman Sebagai 

Pelindung 

rapat, tinggi, bentuk 

menyerupai lingkaran 

atau elips horizontal/ 

pipih, misalnya 

beringin dan asem.  

open space, area 

parkir dan dekat 

jalur sirkulasi. 

Tanaman sebagai 

Pelindung 

Matahari 

Pohon berdaun cukup 

rapat dengan 

ketinggian yang 

disesuaikan dengan 

bayangan yang 

diinginkan, misalnya 

cemara, beringin 

jambu. 

Di sekeliling 

bangunan yang ada 

dan di sekitar open 

space.

John O. Simonds, Landscape Architecture, 1983. Analisa penulis, 2003 

� Open space adalah sumber datangnya arus angin. Open space 

yang ditumbuhi vegetasi membuat pergerakan angin terhambat 

namun membawa kesejukan di siang hari.  

� Penghawaan alami akan efektif apabila angin tidak datang dari 

arah tegak lurus dengan jendela, varisi orientasi sampai 30% dari 

arah tegak lurus angin utama cukup efektif untuk memperoleh 

penghawaan alami.  

 

3.1.6.Analisa Noise
a. Dasar Pertimbangan 

� Terhadap Tingkat Kebisingan 

Ditinjau dari pengaruh kebisingan dan kondisi sekitar site, maka 

dengan adanya pola penzoningan akan dapat dicari kemungkinan 

terbaik untuk mendapatkan kemungkinan yang terbaik. Dimaksudkan 

disini adalah akan didapat suatu zone/area yang sesuai dengan 

privasinya. 

� Terhadap Sifat Pelayanan 
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Dengan penentuan pola penzoningan, maka pembagian kegiatan 

yang terjadi dapat dibedakan berdasarkan sifat pelayanannya, 

meliputi daerah publik, semi publik dan privat. 

� Tuntutan Aspek Privasi 

Pola penzoningan ini harus dapat memenuhi tuntutan aspek privasi 

dari masing-masing pelaku fasilitas bangunan, sehingga antara 

kegiatan ruang satu dengan kegiatan yang lain tidak akan saling 

mengganggu. 

b. Analisa 

� Karena site terletak ditepi jalan kaliurang, maka sumber noise 

yang paling besar berasal dari aktivitas lalu lalang kendaraan pada 

jalan tersebut. Berikut dapat dilihat pada keterangan gambar ,yaitu 

 

� Sedangkan tingkat aktivitas antar unit-unit dikelompokan menjadi 

tiga tingkatan dimana zone ramai adalah suatu ruangan yang tidak 

menuntut ketenangan, zone transisi adalah suatu zona yang 

membutuhkan ketenangan cukup dan zone tenang adalah zona yang 

menuntut ketenangan tinggi. Berikut dapat dilihat ruangan apa saja 

dalam tabel dibawah ini, yaitu 

 Tabel IV.16.Penzoningan Ruang Berdasarkan Aktivitas 
 

Sumber:Analisa Penulis  

c. Solusi  

Berdasarkan keterangan diatas dan dasar pertimbangan yang telah 

disebutkan, maka  

Zone Ramai Zone Transisi Zone Tenang 

penerimaan 

awal 

(administrasi) 

unit pendidikan & 

vokasional(bangunan 

rehabilitasi) 

unit 

hunian(banguna

n rehabilitasi)  

unit servis  unit transisi(bangunan 

rehabilitasi)  

unit ibadah(bangunan 

rehabilitasi) 

 

unit medis  
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� Pengaturan bangunan berdasarkan keadaan noise 

� Pada daerah yang memiliki noise, ditempatkan pada zona ramai 

dan representatif, yaitu area yang membutuhkan daya tarik sendiri 

sesuai dengan fungsi kegiatannya serta mudah dicapai publik. 

� Pada zona transisi, ditempatkan pada daerah sentral dimana 

berada pada noise tinggi dan no noise serta merupakan area 

yang tidak dapat dicapai oleh publik secara bebas(untuk yang 

berkepentingan saja)(semi privat). 

� Pada daerah no noise ditempatkan zona tenang(privat), dimana 

pada daerah ini tidak dapat dicapai oleh umum. 

� Pengaturan jarak bangunan dari jalan raya serta penggunaan 

vegetasi dan kolam air sebagai buffer kebisingan. 

 
Tabel IV.17.Hubungan Luas Taman Dengan Kebisingan 

Lebar 
Halaman 

Muka 

Pengurangan 
Kebisingan Daun 

Jarang 

Pengurangan 
Kebisingan oleh 

Pagar Daun Rapat 

10 M 

20 M 

40 M 

3% 

7% 

11% 

8% 

11% 

13% 

Sumber: Mangunwijaya,YB.2000.Pengantar Fisika 

Bangunan.Jakarta:Djambatan 

 

Tabel IV.18.Kemampuan Penyerapan Jenis Rumput.

penyerapan bunyi diukur 
dengan db 

Macam Tumbuhan 

100HZ 1000H

z

5000H

z

Rumput Tipis(H=10-20Cm) 0.005 0.0  

Rumput Tebal (H=40-

50cm) 

0.005 0.12 0.15 

Tumbuhan Padi rapat 0.010 0.25 0.30 
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90cm 

Hutan 0.020 0.06 0.15 

Sumber: Mangunwijaya,YB.2000.Pengantar Fisika 

Bangunan.Jakarta:Djambatan 

 

� Penggunaan material yang memiliki kemampuan peredam suara , 

jika perlu penggunaan panel akustik. 

Bahan juga mempunyai kemampuan mereduksi pengaruh alam, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.19.Kemampuan Bahan Mereduksi Pengaruh Alam 

Sumber: Hamidah Parto A.1997.Rumah Sakit Jantung diSemarang,TA Teknik 

Arsitektur UNS. 

 

3.1.7.Penzoningan
a. Dasar Pertimbangan: 

Penzoningan merupakan dasar dalam menentukan zone-zone untuk 

masing-masing pengelompokan ruang. Dalam menentukan zone tersebut 

harus meninjau analisa-analisa tapak yang telah dilakukan sebagai dasar 

penentuan yaitu, 

� Analisa Pencapaian 

� Analisa Orientasi 

� Analisa View 

� Analisa Kontur 

� Analisa Klimatologis 

� Analisa noise 

� Pemetaan Ruang 

pada Pusat Rehabilitasi 

yang direncanakan. 

Pertimbangan 
Bahan 

Berat 
Bahan 

Sifat 
Akustik 

Terhadap 
Api 

Terhadap 
Panas 

Terhadap 
Air 

Batu(bata, 

batako, 

porselen) 

Berat  Memantulk

an Suara 

Tahan Menyerap tahan 

kaca Relatif 

Berat 

Memantulk

an Suara 

Bisa 

Pecah 

Tidak 

Menyerap 

Tahan 

Kayu  Relatif 

Ringan 

Memantulk

an 

menyerap 

Kurang Menyerap Tidak 

Tahan 
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b. Analisa : 

� Analisa yang telah didapat diatas/sebelumnya. 

� Pemetaan ruang pada bangunan pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: 

� Zona Publik 

Merupakan zona dimana masyarakat umum dapat mencapai ruang-

ruang dengan mudah. Memiliki noise tinggi. Ruang-ruang yang 

termasuk adalah ruang penerimaan awal,medis,r. pengelolaan dan 

Administrasi. 

� Zona Semi Publik 

Masyarakat umum masih dapat mencapai ruang-ruang pada zona 

ini dan sifatnya lebih khusus bila dibandingkan dengan ruang-ruang 

pada zona publik. Ruang-ruang yang termasuk dalam zona semi 

publik adalah detoksifikasi dan aftercare.

� Zona Semi Privat 

Tempat dimana para rehabilitan yang sudah hampir sembuh dapat 

belajar berinteraksi dengan orang normal(dari unit kegiatan service) 

dan masih tetap berada dalam lingkungan bangunan pusat 

rehabilitasi. Masyarakat umum tidak dapat mencapai zona ini, ruang 

yang termasuk adalah unit pemantapan dan stabilisasi. 

� Zona Privat 

Zona ini tidak dapat dicapai oleh masyarakat umum kecuali bila ada 

izin khusus. Ruang-ruang yang termasuk dalam zona ini adalah unit 

hunian rehabilitan. 

� Zona Service 

Zona service adalah zona yang melayani kegiatan sehari-hari. 

Ruang-ruang yang termasuk dalam zona ini adalah laundry, 

dapur,gudang, garasi dengan kata lain adalah unit service. 

c. Solusi 

 

Penzoningan area diatas ditentukan berdasarkan analisa yang ada 

dengan dasar pertimbangan antara lain; 
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� Pengunjung datang dari ME menuju parkir kendaraan atau 

langsung masuk ke ruang penerimaan awal. Area parkir dibuat 

berdekatan dengan lobi peneriman awal, dimana tidak terlalu jauh 

dari pintu masuk bangunan. Sehingga area parkir pengunjung 

diletakan dikiri-kanan entrance.

� Unit penerimaan awal diletakkan di bagian depan (berjarak 40 m 

dari jalan)setelah area parkir karena semua kegiatan berawal dari 

Unit tersebut dan baru setelah itu menuju ruang-ruang kegiatan 

lainnya. Sedangkan unit detoksifikasi diletakan agak tersamar namun 

tetap dengan kemudahan akses untuk keluar. Menginggat hubungan 

unit ini dengan rumah sakit disekitarnya. 

� Untuk kemudahan akses masuk supply bahan makanan dan obat-

obatan, maka zona servis diletakan dibagian kanan terletak 

dibelakang, sehingga kendaraan pembawa supply kebutuhan pusat 

rehabilitasi  dapat langsung menuju ruang servis dari area parkir. 

� Stabilisasi dan Pemantapan(unit psikoterapi-unit 

vokasional&pendidikan-unit keagamaan-unit hunian) diletakkan 

ditengah bangunan dengan arah menghadap Barat-Timur, dengan 

alasan mendapat sinar matahari pagi secara maksimal dan juga 

sebagai respon terhadap bentuk site. 

3.1.8.Landscaping

a. Dasar Pertimbangan: 

� Kondisi site berdasarkan alam sekitarnya(luasan site, kontur, 

iklimnya) dan lingkungan buatannya(tata guna tanah, jalan, jaringan 

utilitas). 

� Kesatuan tata lansekap yang mendukung proses pemulihan. 

Pembentukan lingkungan dan suasana yang terbentuk pada 

lingkungan dan dalam tapak/bangunan sangat berperan dalam 

pemulihan mental/psikis yang pada akhirnya mendukung pemulihan 

fisik. 

� Kegiatan yang diwadahi dan penzoningan 

b. Analisa: 
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� Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka 

vegetasi& air akan memberikan manfaat dalam pembentukan 

suasana, yaitu ; 

Tabel IV.20.Analisa Tata Vegetasi-Tata Air Terhadap Pembentukan 
Suasana 

 Keakraban Ketenangan Keterbukaan Kedinamisan 

Vegeta

si 

� Vegetasi 

digunakan 

untuk 

menghubungk

an unit yang 

satu dengan 

yang 

lain.(penataan 

vegetasi 

disekitar jalur 

pencapaian) 

� Mendukung 

keakraban, 

antara 

bangunan 

dengan 

lingkungannya 

dalam satu 

kawasan.(pen

ataan 

vegetasi 

diarea antar 

bangunan 

dengan fungsi 

sebagai area 

diskusi ) 

� Dapat 

menjadi unsur 

transisi dari 

masing-

masing 

kelompok 

kegiatan dan 

sekaligus 

sebagai 

barier 

terhadap 

noise. 

� Vegetasi 

dapat 

memberi 

kesan visual 

yang baik, 

teduh, 

nyaman dan 

aman. 

suara gemrisik 

dedaunan 

yang tertiup 

angin 

memiliki efek 

menentramka

n

� Menggunaka

n vegetasi 

dengan tinggi 

sedang dan 

rendah untuk 

memberikan 

rasa privat 

tapi masih 

tetap dapat 

dipantau dari 

dalam unit 

maupun dari 

luar.  

� Keanekaraga

man tinggi-

rendahnya 

tanaman, 

dengan 

keaneka 

ragaman 

teksture dan 

warna. 

Memberikan 

suasana 

yang 

dinamis. 
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� Vegetasi 

sebagai 

pengarah dan 

pembentuk 

ruang ( 

ketinggian, 

bentuk serta 

efek 

bayangan 

yang 

dihasilkan 

pohon 

tersebut). 

Dengan 

peletakan 

berjarak 2-3 

M. 

� Penggunaan 

pohon barier 

dan pohon 

peneduh 

rindang 

sebagai barie 

dan transisi. 

� Penggunaan 

pohon 

peneduh 

sedikit dan 

tanaman 

semak 

sehingga 

cahay a dan 

arah pandang 

tak terhalang. 

Dengan 

kerapapatan 

jarak tanam 

kurang lebih 

3m. 

� Menggunaka

n tanaman 

penutup 

tanah.(batan

g

semak 

(batang tidak 

berkayu, 

percabangan 

dekat tanah, 

berakar 

dangkal,h=5

0cm-

1M).yang 

ditanam 

sepanjang 

pinggir. Yang 

meiliki aneka 

warna, 

bentuk daun. 

 

Air � Air dapat 

diolah secara 

arsitektural 

atau alamiah 

dan dapat 

diarahkan 

secara vertikal 

atau 

horizontal, 

dapat 

digunakan 

sebagai suatu 

Memiliki daya 

penenang. 

 Air dapat 

memberikan 

suara latar 

belakang 

yang 

menentramka

n. 

Meningkatkan 

nilai estetis 

bangunan, 

karena 

berkesan 

menyatu 

dengan alam. 

 

Sifat air yaitu 

fleksibel, 

selalu 

mengalir, 

refleksi, 

transparan, 

sumber 

kekuatan 

,berkesan 

dingin dan 

simbol 

kehidupan. 
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elemen 

pengakrap/pe

mersatu 

� Penggunaan 

kolam dengan 

aliran air yang 

kontinu pada 

area 

pedestrian, 

yang 

menghubungk

an keunit-unit 

bangunan.  

� Efek air yang 

diam 

memberikan 

suatu kesan 

visual yang 

menentramka

n, sedangkan 

kesan tenang 

di dapat 

melalui suara 

gemericiknya 

aliran air yang 

pelan. 

Ditempatkan 

terutama 

pada area 

detoksifikasi,-

terapi, 

dimana,  

tingkat 

kejenuhannya 

pasien tinggi.  

� Pada tangga 

diarea 

entrance,

disisi kiri-

kanan 

didesain 

menggunaka

n kolam 

dengan 

bentuk kolam 

yang semakin 

menguatkan 

desain 

terbuka(welco

me). 

� meletakan 

kolam berair 

tenang 

disekitar 

bangunan 

pada bidang 

bawah 

elemen 

transparant, 

sehingga 

kesan 

terbuka dan 

keleluasaan 

pandang 

lebih terasa. 

� Penggunaan 

kolam 

pancur pada 

are-area 

tertentu(area 

plazza,area 

ME) 

sehingga 

kemonotona

n lingkungan/ 

bangunan 

dan 

kejenuhan 

rehabilitan 

dapat 

tereduksi. 

Sumber: analisa Penulis; Psikologi Lingkungan; tapak, ruang dan struktur. 
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� Unsur pembentuk suasana dinamis,tenang, akrab adalah 

pengolah material yang memiliki tekstur serta efek-efek tersebut, 

material tersebut yaitu, 
Tabel IV.21.Analisa Material (soft dan Hard materyl)

Bahan Teksture Warna Karakter Efek 

Batu 

Kerikil 

Kasar  Abu-abu Alamiah,hangat,de

kora-tif 

Ketenangan, 

kesejukan 

Peletakan 

diarea 

sirkulai 

hunian 

Rumput 

 

Halus 

 

Hijau 

 

Alamiah Relaks/santai 

 

Prosenta

se lahan 

hijau 

sebanyak 

mungkin 

Tanah 

Liat 

Halus  Abu-abu Alamiah Ketenangan  

Batu 

bata 

Halus Merah,coklat Alamiah,menyegar

kan, dingin 

Membangkitka

n semangat 

dan 

menggembirak

an 

 

Digunaka

n untuk 

perkerasa

n pada 

area 

terapi 

kelompok 

dan open 

space 

aftercare 

Batu 

alam 

Kasar Putih,abu-

abu 

Alamiah, 

menyegarkan,dingi

n

Ketenangan,k

ese-jukan 

Penerapa

n pada 

area 

plaza 

Pengera

san 

Kasar Putih ,abu-

abu 

Alamiah, hangat Ketenangan 

kesejukan 

Penerapa

n pada 
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Semen area 

pencapai

an 

Kayu Halus Coklat Hangat,lunak,alami

ah 

Semangat, 

sejuk 

Penerapa

n pada 

pencapai

an dan 

area 

interaksi 

di unit 

terapi 

Sumber:Landscape Architecture,1978 

 

� Bayangan erat hubungannya dengan bentuk dan tekstur tanaman. 

Bayangan ini berpengaruh terhadap warna yang ada di sekitarnya, 

membantu menciptakan suasana yang lebih dinamis, dan 

memberikan pemandangan meruang tertentu bagi kita. Bayangan 

muncul/terbentuk oleh adanya susunan daun, dahan, dan 

percabangan yang mendapatkan sinar matahari atau cahaya buatan 

(lampu) pada malam hari. Adanya sinar tersebut menghasilkan 

proyeksi pada bidang tanah atau dinding/ tembokyang kemudian 

memberikan kesan keteduhan. 

� Street furniture (kursi,gazebo),membantu melengkapi terjadinya 

interaksi social didalam pusat rehabilitasi dan merupakan fasilitas 

yang disediakan dalam penggunaan taman/open space sebagai 

tempat rehabilitasi.  

c.  Solusi: 

 Makro ;

Tabel IV.22.Penggunaan Vegetasi pada Tata Ruang Luar 

N
o

Fungsi Tanaman Tanaman  Pemanfaatan 

1

.

Peneduh 

 

Trembesi 

 

Peneduh 

taman,jalan 



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

75

BABIV-ANALISA 

 

Contoh : Angsana 

 

Johar 

 

2 Pemagar 

 

Contoh : Teh-tehan 

Teh-tehan unit 

hunian,detoksifi

kasi  

4 Pembatas/ 

pembentuk ruang 

 

Contoh : Fillisium 

Fillisium 

 

Antar bangunan

Peneduh 

 

5 Pengarah  

 

Contoh: Glondokan 

Palem raja 

Cemara kipas 

Pedestrian 

Plasa  

Jalur ME &SE 

6 Pengisi ruang 

 

Contoh : Serutan 

Serutan 

Palem Kuning 

Palem Merah  

Sudut 

bangunan 

Ruang terbuka 

antar bangunan 

Taman  

7 Penutup Tanah Pangkas Taman , area 
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(ground cover) 

 

Contoh : Soka 

Kuning, soka, 

Sri rejeki 

 

sirkulasi 

 

8 Pengalas 

 

Contoh : Rumput 

Rumput  

 

Taman 

Open space 

 

9 Penahan Angin 

 

Contoh : Cemara 

Angin 

Cemara Angin 

 

Tepi tapak  

Tepi jalan/ 

pedestrian 

1

0

Penghias 

 

Contoh : Bougenvil 

Teratai 

Soka 

Alamanda 

Bougenvil 

Teratai untuk 

kolam buatan 

dan telaga. 

Tanaman hias 

untuk taman, 

plaza, open 

space dll 

Sumber: Rully.2005,perencanaan kawasan taman wisata bengawan 

solo.TA Teknik Arsitektuir UNS & analisa penulis 

 
Tabel IV.23.Aplikasi Bentuk-Bentuk Visual Air  

Jenis Pengertian Penerapan 

Pool / Flat (Genangan 

Air) 

 

Merupakan suatu bentuk 

kolam atau genangan air 

yang menggambarkan 

kondisi stabil , dan dapat 

memantulkan bayangan 

Pada unit penerimaan 

awal, unit hunian, 

service,terapi 

keluarga,plaza 
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benda-benda di 

sekitarnya secara detail 

maupun sebagai penetral 

dari bentuk visual obyek. 

 

Fountain (Air mancur) 

 

Merupakan bentuk air 

yang menyembur ke 

atas, dan kembali lagi ke 

bawah. Air mancur 

seperti ini dapat terjadi 

karena adanya tekanan 

terhadap air dari bawah 

atau dipompa.  

 

Pada Entrance,  plazza 

Cascade (Air mengalir) 

 
Merupakan suatu bentuk 

dimana air mengalir 

karena adanya gaya 

grafitasi. Hal ini terjadi 

apabila saluran dan 

dasar saluran memiliki 

kemiringan. Kesan dan 

karakter yang ditimbulkan 

tergantung dari bentuk 

dan ketinggian air jatuh. 

Air terjun dapat 

mengubah suasana. 

Pada unit stabilisasi dan 

pemantapan dalam 

bentuk aliran air yang 

mempersatukan 

keseluruh unit 

didalamnya 

 

Detoksifukasai, unit 

keagamaan  

Sumber: www.Great Buildings.com, Dokumen Pribadi dan www.exterior.accents.com 

 

� Perkerasan menggunakan gabungan soft(rerumputan, tanah ) dan 

hard (batu-batuan, pekerasan semen, kayu) . 

Jalur sirkulasi kendaraan dan tempat parkir Menggunakan 

perkerasan bertekstur kasar untuk mengurangi kecepatan 

kendaraan. Material yang digunakan adalah grass block karena 
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Gambar IV.29.Batu alam
Sumber: 3d max Library 

dapat meresapkan air hujan ke dalam tanah dan mereduksi panas 

dan menghindari pemantulan kembali cahaya matahari. 

Untuk sirkulasi manusia berupa selasar 

berkanopi(untuk pejalan kaki) menggunakan 

kayu(kayu ulin), batu alam dan perkerasan semen 

yang diolah dengan permainan bentuk dan material kerikil (koral) 

Sedang area pedestrian terbuka menggunakan batu lempeng 

yang disusun tanpa perekat, atau berdiri sendiri. Ini 

dimaksudkan agar air hujan dapat merembes di sela-selanya 

dapat tumbuh rumput sebagai pengalas sehingga 

menonjolkan kealamiannya.Perkerasan semen juga dapat 

digunakan. 

 

Plaza/open space sebagai daerah interaksi antar-individu di luar 

bangunan membutuhkan penataan yang lebih spesifik, tidak 

seperti ruang terbuka biasa. Dipilih pola bentuk lingkaran, sebab 

memiliki karakter dinamis, disamping itu juga dapat memberi 

suatu pandangan ke segala arah serta mengabungkan unit-unit 

yang tersebar. Alternatif bahan dasar perkerasan yang akan 

dipakai adalah batu . 

� Sclupture, Pemasangan sclupture yang bernuansa alami 

(bebatuan, air dan sebagainya) di tempat-tempat yang strategis, 

seperti di dekat plaza dan entrance, penerimaan awal. 

� Street Furniture,Penempatan stret furniture, seperti lampu 

pedestrian, tempat duduk, tempat sampah dan gazebo pada tempat-

tempat tertentu, misalnya di jalur pedestrian tempat parkir dan plaza. 

� Karena pengunjung memerlukan ruang luar sebagai salah satu 

terapi, maka tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berinteraksi 

dan melakukan terapi sangat diperlukan. Tempat-tempat tersebut 

dilengkapi dengan bangku tempat duduk yang memiliki susunan 

sosiopetal, maupun gazebo/bale bengong dengan kapsitas 5 orang 

dan 10 orang yang diletakan ditempat dengan view yang indah dan 

noise rendah.  

 



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

79

BABIV-ANALISA 

 

� Untuk Pencahayaan Outdoor (luar bangunan) di siang hari yaitu 

penanganan pencahayaan alami dari sinar matahari menggunakan 

filter vegetasi atau bangunan–bangunan sekitarnya. Penerangan 

pada malam hari mempengaruhi terbentuknya suasana keseluruhan. 

Disamping itu, penerangan di malam hari sangat penting dalam hal 

keamanan lingkungan atau kawasan.  

 

� Pengaturan jarak penerangan sesuai batas radius kuat penerangan 

cahaya lampu.  
� Penerangan luar untuk menerangi jalan kaki, jalan, dan tempat-

tempat masuk. 

� Penerangan dapat juga memberi efek dramatis apabila digunakan 

sehubungan dengan penonjolan dinding untuk mempertegas 

bangku tempat duduk atau elemen-elemen lain seperti air mancur. 

Tingkat iluminasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta 

intensitas penggunaan tempat tersebut. 

� Intensitas penerangan yang tinggi diperlukan untuk menerangi jalan 

raya dan tempat-tempat lain yang digunakan secara intensif. 

� Penerangan dengan menggunakan warna yang berkesan hangat 

sangat baik  untuk tempat-tempat sepi, sepanjang jalan dan di 

daerah parkir. 

Mikro ;

� Medis,Detoksifikasi dan Unit Terapi 

� Pada unit Detoksifikasi, taman maupun open space dengan 

vegetasinya digunakan untuk mengisolasi ruang tersebut dari luar. 

Untuk itu dipakai vegetasi yang tinggi agar dapat mengenclosure 

unit tersebut. 

� Pada ruang-ruang medis, open space digunakan sebagai taman 

yang dapat menyejukan suasana. 

� Unit Stabilisasi & Pemantapan 

� Pada unit keagamaan, open space bersifat terbuka dan sebagian 

menggunakan perkerasan untuk menampung kegiatan-kegiatan 

yang memungkinkan tidak terwadahi dalam ruangan ibadah. 
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� Open space sebagai ruang Interaksi berupa taman dengan 

beberapa pohon perindang untuk menyejukan dan mengakrabkan 

suasana. 

Ruang-ruang luar yang dibentuk berfungsi sebagai ruang 

pergerakan atau sirkulasi, ruang kegiatan dan taman. Kegiatan 

interaksi yang terjadi di ruang luar meliputi kegiatan terapi(area 

psikoterapi kelompok) yang bersifat formal-santai, kegiatan olah 

raga & rekreatif, kegiatan pendidikan&ketrampilan. 

Open space pada ruang luar menjadi elemen yang meningkatkan 

kualitas ruang luar dan memberi nilai tambah penciptaan iklim mikro 

bangunan. Desain taman yang berisi tanaman, elemen air dan 

tempat berteduh mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagi tempat 

rekreasi dan berinteraksi secara bebas. Interaksi antara rehabilitan 

dengan staf, pekerja sosial, peer-conselor dan sesama rehabilitan 

diwadahi pada taman, iner courtyard, area terapi kelompok, 

lapangan olah raga. Sedangkan interaksi antara rehabilitan dengan 

masyarakat diwadahi pada zona publik(taman luar,area parkir). 

� Unit Pendidikan dan Vokasional. Taman maupun open space 

dengan vegetasinya berfungsi sebagai taman dan ruang kegiatan 

pembelajaran di alam bebas, baik kegiatan kelompok yang bersifat 

formal tapi santai maupun sebagai tempat untuk duduk dan 

mengobrol santai. 

� Unit Hunian 

� Taman maupun open space dengan vegetasinya pada unit hunian 

selain berfungsi sebagai keindahan juga digunakan sebagai tempat 

interaksi sesama rehabilitan dan rehabilitan dengan peer-conselor 

baik dalam satu unit maupun antar unit. Oleh karena itu dilengkapi 

dengan fasilitas tempat duduk. 

� Menggunakan vegetasi dengan tinggi sedang dan rendah untuk 

memberikan rasa privat, tapi masih tetap dapat dipantau dari dalam 

unit maupun dari luar. 

 

� Vegetasi juga digunakan untuk memisahkan antar unit hunian 

berdasarkan tahapan program. 
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� Vegetasi digunakan untuk menghubungkan unit hunian yang satu 

dengan yang lain. 

 

� Unit Service 

� Pada unit service, Taman maupun open space dengan vegetasinya 

disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Seperti pada ruang disel 

dan laundry, digunakan untuk meredam suara bising yang 

ditimbulkan oleh mesin disel. Pada area parkir, open space 

cenderung digunakan sebagai area parkir. 

 

3.2.Analisa Pola Tata Massa  
a. Dasar Pertimbangan : 

� Sifat/ hubungan antar antar kelompok kegiatan 

� Kemudahan pengelompokan kegiatan dan kecepatan sirkulasi. 

� Pengelompokkan massa didasarkan karakter dan macam kegiatan 

yang diwadahi setiap massanya. 

� Mendukung orientasi bangunan. 

� Karakteristik bangunan, kaitannya dengan fungsi. 

� Kondisi fisik lingkungan. 

� Sistem pola tata massa menunjukkan karakter yang akan 

ditampilkan sehingga mendukung suasana terbuka, akrab, tenang 

dan yang ditampilkan pada bangunan pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA. 

b. Analisa : 

� Komposisi masa merupakan pendekatan pola tata massa yang 

dipakai dalam mendesign pusat rehabilitasi Ketergantungan yang 

direncanakan. Tata massa bangunan dibagi manjadi tiga, yaitu : 

Tabel IV.24.Alternatif Penentuan Sistem Tata Massa  
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Alternatif Karakter 

Sistem Terlepas 

 

- Adaptasi interaksi terhadap potensi site 

tinggi. 

- Baik untuk memanfaatkan kondisi alam 

secara maksimal (banyak ruang terbuka). 

- Sirkulasi dan hubungan antara massa dan 

kegiatan kurang baik. 

� Massa bangunan dengan bentuk yang 

terpisah-pisah dan menyebar terkesan 

kurang akrab dan kompak walau terlihat 

dinamis.  

� Kurang mampu mewadahi dan 

memfasilitasi interaksi sosial di dalamnya . 

� Orientasi bangunan menyebar, dan 

memiliki view bebas. 

Sistem Gabungan 

Massa 

 

- Adaptasi interaksi terhadap potensi alam 

tinggi. 

- Dapat memanfaatkan potensi alam secara 

maksimal. 

- Kelancaran sirkulasi dan hubungan antar 

kegiatan baik. 

� Massa bangunan dengan bentuk yang 

terpisah-pisah dan menyebar dimana 

terhubung dengan pedestrian/taman 

sehingga terkesan akrab, kompak dan 

dinamis.  

� Mampu mewadahi dan memfasilitasi 

interaksi sosial di dalamnya, yaitu pada 

area transisi antar bangunan. 

� Arah orientasi yang terhubung/terkait antar 

bangunan dan memiliki view keluar dan 

kedalam. 

Sistem Massa Tunggal - Adaptasi interaksi dalam bangunan tinggi. 
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 - Efisiensi lahan. 

- Sirkulasi di luar bangunan mudah dan 

terimage tetapi monoton.

� Massa bangunan berbentuk tunggal 

dimana massa bangunan semacam ini 

membentuk tatanan ruang yang mampu 

mengurangi interaksi sosial. Aktifitas 

penggunanya lebih bersifat ke dalam 

sehingga aktifitas sosialnya kurang hidup.  

� Memiliki karakter yang cendrung kaku 

dengan orientasi di dalam bangunan yang 

memusat, dengan view keluar kesegala 

arah. Yang mendorong penghuninya untuk 

bersikap introvet, karena orientasi ke 

dalam yang justru membuat jenuh. 

Sumber:Analisa Pribadi 

c. Solusi: 

� Berdasarkan kriteria alternatif tata massa diatas maka terpilih 

sistem massa gabungan yang sesuai untuk kondisi site yang 

berkontur dan mendukung terbentuknya keakrapan dengan 

sirkulasi/pencapaian berupa koridor, pedestrian yang menguatkan 

suasana dinamis. Serta memiliki bentuk yang mendukung interaksi 

sosial yang dapat diolah dengan tata landscaping(vegetasi dan air) 

.Dimana bangunan dengan tata massa ini  memiliki view keluar dan 

kedalam. 

� Pada sistem massa gabungan nuansa keakraban diperoleh dari 

adanya ruang-ruang antar massa. Nuansa kedinamisan diperoleh 

dengan kebebasan menempatkan massa. Nuansa keterbukaan 

ditampilkan dengan memberikan orientasi yang bebas dan luas untuk 

mengamati lingkungan sekitar. Nuansa ketenangan didapatkan 

dengan menempatkan massa yang membutuhkan privacy pada 

daerah yang jauh dari sumber  kebisingan. 

 

View 
kesegala 

h
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3.3.Analisa Organisasi Massa 
a. Dasar Pertimbangan : 

� Mempermudah pencapaian dan sirkulasi. 

� Sesuai dengan karakter dan urutan kegiatan serta suasana 

keakraban, ketenangan, kedinamisan,keterbukaan. 

� Sesuai dengan potensi site. 

b. Analisa : 

Tabel IV.25.Alternatif Pola Tata Massa 

Bentuk  
Pola Tata Masa 

Diskripsi Karakter 

Grid  

 

Posisi dalam ruang dan 

hubungan satu sama 

lainnya diatur oleh pola 

garis 3 dimensi atau 

bidang. Mengambarkan 

keteraturan. Ruang 

dalam satu grid dapat 

mempunyai hubungan 

bersama  walaupun 

berbeda dalam ukuran, 

bentuk atau fungsi. 

 

Dapat terbentuk ruang-

ruang sebagai daerah 

terisolir, jika dipandang 

sebagai bentuk positif, 

akan menciptakan set 

kedua berupa ruang 

negatif. 

Linier  

 

Suatu urutan linier dari 

ruang-ruang yang 

terulang, fleksibel dan 

Bentuk ini dapat 

menimbulkan 

individualitas yang tinggi 

karena tidak terbentuk 
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dapat bereaksi pada 

macam-macam kondisi. 

Mampu beradaptasi 

dengan perubahan 

topografi. 

ruang-ruang bersama 

untuk bersosialisasi. 

Masing-masing bagian 

memiliki teritori sendiri. 

Radial  

 

Bentuk radial ini 

mempunyai jalan yang 

berkembang dari atau 

menuju sebuah titik 

pusat. Gabungan dari 

unsur linier dan terpusat. 

 

Bentuk radial adalah 

bentuk yang 

menggabungkan bentuk 

memusat dengan linear. 

Bagian pusatnya dapat 

dijadikan ruang bersama 

untuk sosialisasi pasien 

dan pada jari-jari 

radialnya memiliki 

individualitas yang lebih 

tinggi. 

Terpusat 

 Satu pusat ruang, 

dimana sejumlah ruang 

sekunder dikelompokkan. 

Bentuk secara relatif 

kompak dan secara 

geometris dapat 

digunakan untuk 

menentukan titik pusat. 

 

Bentuk ini berpengaruh 

pada kegiatan atau 

aktivitas yang terjadi di 

dalamnya yaitu semua 

aktifitas dominan 

memusat dan ini baik 

untuk membentuk ruang 

bersama. 

Cluster  

Ruang-ruang yang 

dikelompokkan oleh 

letaknya secara 

bersama/berhubungan. 

 

Bentuk ini memberikan 

kebebasan ruang antar 

bagian. Tidak ada 

pembatas yang tegas 

antar bagiannya dan 

dapat menciptakan 

ruang-ruang terbuka 

dimana akan terjadi 
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komunikasi didalamnya. 

Sumber:D.K.Ching, 2000.Arsitektur Bentuk Ruang dan Susunanya,Jakarta:Erlangga 

� Unit yang terdapat memiliki beragam kegiatan dengan tingkatan 

prvasi yang beragam oleh karena itu diperlukan penataan massa yang 

mampu menggabungkan maupun mempermudah hubungan antar 

kelompok kegiatan serta mampu menghasilkan susana lingkungan alami 

terapetik yang akrab, dinamis, tenang dan terbuka. 

c.Solusi : 

� Dengan pertimbangan tersebut maka tata masa secara makro 

dipilih radial sedangkan pada kelompok Kegiatan Mikro digunakan pola 

cluster dengan open space (plaza dan taman) yang mendukung 

terjadinya interaksi sosial dimana menunjang karakter akrap, dinamis dan 

terbuka . 

� Pada pola cluster, keleluasaan dalam menikmati lingkungan 

sekitar, kebersamaan yang diciptakan dan terwadahinya ruang 

interaksi(keakraban)berupa taman (ketenangan), serta kedinamisan yang 

terdapat pada orientasi massa ke segala arah(keterbukaan) dapat 

terwujud dengan bentukan geometris yang kaku.  

� Pada kelompok kegiatan makro dimana menggunakan pola radial 

terdapat unit stabilisasi dan pemantapan yang terdiri dari beberapa 

pengelompokan unit yaitu unit keagamaan-terapi ,pendidikan 

&vokasional, hunian, serta unit olahraga dan rekreasi yang ditempatkan 

pada open space yang terletak dipusat. 

Pola terpusat memiliki sifat stabil sehingga penggunaa pola ini pada 

ruang terbuka, adalah sangat tepat. Sebab ruangan tersebut 

merupakan ruang transisi yang berfungsi menstabilkan prilaku sosial 

rehabilitan. 

� Pada unit hunian dapat digunakan pola gabungan linier dengan 

cluster, sebab pada unit ini antar huniannya memerlukan keprivacian 

lebih, tanpa membatasi keleluasaan pandang antar hunian(keterbukaan).   
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3.4.Analisa Bentuk bangunan 
Bentuk fisik bangunan harus dapat mencerminkan suatu massa yang 

berfungsi sebagai pusat Rehabilitasi serta sanggup memberikan manfaat 

seperti yang dikehendaki  

a. Dasar Pertimbangan 

� Karakter bangunan, yaitu Tenang, dinamis, akrap serta terbuka 

� Bangunan bertemakan akrap dengan lingkungan serta alam. 

� Efisiensi, efektif, dan fleksibilitas. 

� Kemudahan struktur dan konstruksinya. 

� Kesesuaian dengan bentuk site. 

b. Analisa : 

Tabel IV.26.Bentuk Dasar Massa 
 

Keterangan o Mempunyai 

kekuatan visual, 

tidak dapat 

disederhanakan. 

o Karakter tidak formal, 
mengalir,kompak. 

o Mempunyai bentuk 
yang murni dan 
rasionalis, statis, 
netral dan tidak 
mempunyai arah 
tertentu, stabil 

o Ekspresif, stabil, 
dinamis dan 
seimbang titik 
pandang cenderung 
jatuh pada satu 
posisi 
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o Kesesuaian dengan 
bentuk site 

o Estetika tinggi 
o Bentuk tidak kaku, 

mempunyai nilai estetis 
yang lebih terutama 
untuk memberikan 
kesan informal 

o Kurang memiliki 
kemudahan dalam 
pengembangan. 

o Estetika cukup 
o Kesan;aktif,energik,t

ajam serta 
mengarah. 

o Kemudahan untuk 
pengolahan sirkulasi 

o Estetika tinggi 
o Kesan:statis, stabil, 

formal, mengarah ke 
monoton dan 
masif(solid). 

Sumber:Pemikiran Penulis 
c. Solusi 
� Bentuk dasar massa bangunan yaitu merupakan pengembangan 

dari bentuk lingkaran serta segiempat yang dapat memberikan kesan 

sederhana(tenang, bentuk yang akrap dengan lingkungan), mudah diatur, 

memiliki optimasi ruang yang besar serta terkesan lapang( terbuka). 

Bentuk dasar ini sesuai dengan konsep bangunan yang berusaha 

melakukan optimasi pada setiap ruangnya. Sedangkan kesan dinamis 

juga dapat dibentuk dari pengembangan bentuk segi empat, maupun dari 

bentuk lingkaran yang mengalami pelengkungan, 

dipotong/ditambah/dikurangi dan diputar serta ditembus. 

 
3.5.Analisa Penampilan bangunan 

a. Dasar Pertimbangan: 

Penampilan bangunan merupakan media yang cukup efektif untuk 

menyampaiakan pesan dan kesan dari sebuah bangunan. Suasana yang 

mendukung proses pemulihan merupakan pesan yang ingin disampaikan 

oleh bangunan rehabilitasi ini. Nuansa-nuansa seperti akrab, terbuka, 

tenang dan dinamis merupakan kesan yang ingin disampaikan. 

b. Analisa: 

Bentuk dan penampilan yang akrap dijumpai manusia 

Bentuk dan penampilan yang alami sehungga menguatkan ketenangan. 

Bentuk dan penampilan yang tanggap terhadap lingkungan sekitar, 

seperti katerbukaan dan kedinamisan 

Bentuk yang mampu mempertimbangkan dan memanfaatkan kondisi 

iklim  
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c.Solusi 

� Keterbukaan  

Keterbukaan dapat diperoleh dengan menampilkan struktur dan 

material ekspose serta penggunaan elemen yang bermateri transparan, 

seperti kaca pada jendela maupun atap(skylight). 

Menempatkan elemen yang bermaterikan transparan memiliki fungsi 

untuk meneruskan kesan kebebasan visual. Hal ini dimaksudkan untuk 

meninggalkan kesan ketertutupan atau keterkekangan selama tinggal di 

dalam ruang seperti ruang detoksifikasi, ruang hunian. 

Menciptakan ruang sirkulasi yang memberikan pejalan kaki untuk 

mengekspresikan diri dengan lingkungan sekitar. Berupa bentuk ruang 

sirkulasi terbuka pada salah satu sisinya atau terbuka pada kedua 

sisinya. Pemberian open space, sehingga terlihat adanya rasa nyaman 

dan lega bukan kesesakan yang timbul karena banyaknya massa 

didalam. 

Kesan terbuka(welcome) dibentuk dengan jalan masuk yang terarah 

langsung menuju unit penerimaan awal yang difasilitasi dengan tangga 

luas dan lebar,pintu masuk dengan besar dan skala yang sesuai untuk 

orang banyak. dengan warna-warna menyolok, ceria dan cerah, dimana 

ruang tunggu dan ruang informasi memiliki bukaan lebar ke luar 

bangunan. 

� Keakraban  

Keakraban diwujudkan dengan mengunakan bentuk-bentuk yang 

kontekstual dengan lingkungan sekitar. Seperti penggunaan bentuk atap 

yang sesuai dengan rumah-rumah penduduk, vila yang ada disekitar 

lingkungan. Oleh karena itu penggunaan atap berbentuk limasan, pelana 

berbahan geteng maupun atap datar(dak beton) dirasa sesuai untuk unit 

yang berhubungan dengan publik.Sedangkan permainan bentuk atap dan 

bahan dijumpai pada beberapa unit stabilisasi dan pemantapan, dengan 

tujuan mereduksi kebosanan ataupun kejenuhan yang timbul. 

Jenis-jenis material yang bersifat alamiah, seperti bambu, rotan, kayu 

dan sebagainya dianggap bisa membawa keakraban jika dibanding 

dengan material stainless steel, fibre, plastik  
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Keakraban diterapkan dengan menciptakan open space sebagai sarana 

sosialisasi antar unit, dan taman untuk sosialisasi antar 

bangunan.Pedestrian berupa pergola yang ditumbuhi tanaman merambat 

pun, berfungsi menciptakan keakraban dan kebebasan visual dengan 

lingkungan luar.  

� Ketenangan 

Ketenangan diwujudkan dengan menerapkan nuansa alam yang kental 

dimana memasukkan material hard maupun soft kedalam 

bangunan(tampilan dinding, lantai) yang didukung dengan tata 

landscaping berupa vegetasi dan elemen air. 

Dalam penataan tapak, vegetasi dapat berfungsi sebagai peneduh, 

pengarah, pelindung dari sinar matahari dan kebisingan, pengontrol 

angin, penghias. Sifat fungsional vegetasi yang dapat mendukung 

kegiatan secara keseluruhan dapat menimbulkan suasana tenang dan 

aman. Air, salah satu elemen alam yang dapat dijadikan sebagai 

perwujudan dari perasaan kejiwaan seseorang. aliran air tenang 

menggambarkan ketenangan, kedamaian yang memberi efek 

menyejukkan pada emosi dan aliran air bergerak yang mengekspresikan 

sifat kedinamisan. 

Penataan masa bangunan sesuai dengan penzoningan berdasarkan 

noise dengan mempertimbangkan karakter psikologi maupun fungsi 

ruang yang diwadahi.pengaturan pola tata massa yang memanfaatkan 

massa bangunan yang bersifat public dan semi public sebagai barier 

antar massa pada unit semi privat&privat. 

 

� Kedinamisan  

Kedinamisan diwujudkan pada tampilan berupa bentuk-bentuk simetris 

berupa lingkaran dan persegi yang diolah dengan cara dikurangi, 

ditambah, diputar maupun dilengkung serta permaianan ketinggian/skala 

bangunan. 

Kedinamisan juga dapat dihasilkan dengan pemilihan warna serta 

pengabungan beberapa warna yang dapat menimbulkan warna dinamis. 
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Penerapan ornamen pada dinding bangunan luar yang disesuaikan 

dengan fungsi bangunan yang diwadahi. Ornamen berasal dari 

permainan tekstur yang berbeda maupun material. 

Kedinamisan juga dapat didapat dengan pengolahan air. Aliran air yang 

bergerak mengkespresikan kedinamisan berupa air tenang(kolam) dan air 

mancur dengan permainan bentuk. 

Kedinamisan juga muncul dari permainan kontur yang diolah baik 

dalam bentuk bangunan split level maupun pemberian suasana peralihan 

pandang melalui pedestrian. 

 

IV.4. ANALISA TATA RUANG DALAM 
Keberadaan ruang sebagai wadah kegiatan rehabilitasi harus 

mempertimbangkan perasaan kejiwaan pasien. Hal tersebut dapat dimaklumi 

karena secara tidak langsung suasana dan kondisi ruang akan mempengaruhi 

kondisi kejiwaan seseorang. Kondisi kejiwaan pasien menjadi bagian yang 

diperhatikan guna mampu merangsang sugesti sehingga dapat mempercepat 

proses penyembuhan. Secara material, bentuk bangunan/ruang, warna, dan tata 

furniture, dirasa dapat membantu pembentukan tata ruang dalam, untuk faktor 

keberhasilan dari proses pembentukan lingkungan alami terapetik. Oleh karena 

itu, yang akan dibahas pada analisa tata ruang berikut ini adalah bentuk, warna, 

material, dan tata furniture.

Sedangkan jenis ruang yang akan dianalisis adalah jenis ruang yang 

dirasa penting dan berperan dalam proses rehabilitasi, diantaranya: 

4.1. Unit Penerimaan Awal (r.Medis) 
4.1.1.R.Wawancara, (r. psikolog dan psikiater) 

Kedua ruang tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama 

dalam hal kegiatan mendalami kondisi/ keadaan jiwa korban 

NAPZA.Kegiatan tersebut berupa psikotest, pembicaraan dari hati ke hati, 

pendalaman sifat, yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi 

psikologis korban pada saat itu.Sedangkan korban napza menunjukkan hal 

seperti ;selalu berkilah atau menolak kegiatan terssebut, menyembunyikan 

keadaan yang ada, terlalu malu atau takut untuk berterus terang dalam 

proses kegiatan tersebut. Dengan demikian maka ruang psikolog dan ruang 

psikiater yang dibutuhkan adalah “ruang psikolog dan psikiater yang 
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nyaman, tenang, hangat, menimbulkan keakraban, dan mendatangkan 

hubungan sosialisasi. 

Ruang konsultasi dengan privacy tinggi dengan suasana akrab 

ditempatkan pada ruang tertutup dan ruang konsultasi dengan suasana 

santai, rileks, informal ditempatkan pada ruang terbuka. 

Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bentuk 

Untuk menimbulkan suasana akrab dapat kita peroleh dengan 

bentuk ruang yang sederhana .Bentuk yang digunakan adalah bentuk 

bujur sangkar yang mendatangkan sifat hangat dikombinasikan 

dengan bukaan jendela yang langsung ke view yang juga dapat 

mengurangi rasa tertutup ruang ,plafond yang tidak terlalu tinggi.  

 

b. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna biru langit dan hijau yang 

dapat menenangkan pikiran dan syaraf, menginginkan rileks, dapat 

mendinginkan diri baik secara fisik, mental dan emosional. 

Dikombinasikan dengan warna pastel yang direkomendasikan untuk 

ruang-ruang prosedur klinik. Elemen kayu diterapkan disini, sebab 

warna dari karakter kayu adalah hangat, nyaman. 

c. Tata Ruang  

Canter & Canter menemukan bahwa warna-warna terang, 

penambahan furniture baru yang lebih rileks, baik bentuk maupun 

susunannya, menambah hubungan sosialisasi dan mengurangi 

tindakan menarik diri dan pasif dari pasien. Furniture yang digunakan 

adalah furniture berjenis santai yang berstruktur alami(bambu), 

tempat tidur, alas matras/karpet, furniture berbentuk sofa yang coszy 

dengan penatan letak yang santai. Dengan tak lupa memasukan 

vegetasi dan air kedalam ruang, baik berbentuk pot bunga dan 

akuarium. 

Gambar IV.41. Ruang Wawancara(r.Psikolog&r.Psikiater)Dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 
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� Jenis furniture (meja) yang digunakan adalah berbentuk 1/2bulat 

atau oval, sesuai dengan sifatnya yang tenang dan merangkum 

sekelilingnya.  

� Pada bidang lantai terbuat dari kayu.Sebab warna coklat dari kayu 

mendatangkan efek hangat dan alamiah yang tak dapat dijumpai 

jika menggunakan warna cat coklat. 

 

4.1.2.Ruang Periksa  
Ruang periksa menampung kegiatan berupa diagnosa kondisi fisik 

dan pengobatan.Secara umum ruang pemeriksaan dapat digambarkan 

sebagai, ruang sederhana yang berwarna putih, tanpa ornament yang 

menarik, tata ruang yang sederhana dan tata furniture yang kaku 

.Sehingga orang akan sungkan untuk masuk dan merasa tidak nyaman di 

dalamnya. Dengan demikian maka ruang periksa yang dibutukan adalah 

“ruang periksa yang dapat mendatangkan rasa nyaman bagi yang 

membutuhkannya, serta tercipta sebuah ruang yang akrab, sehingga 

orang tidak akan takut dan sungkan untuk masuk.” 

a. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk bujur sangkar yang 

mendatangkan sifat hangat, dengan bukaan jendela yang luas, 

dimana dapat  

m endatangkan suasana keterbukaan terutama dalam hal 

keterbukaan visual.  

 

b. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna yang tenang yaitu biru 

langit, hal ini dikarenakan warna biru langit memang dianjurkan bagi 

ruang-ruang atau bangunan untuk prosedur kliinik. 

c. Tata ruang (tata furniture&material) 

� Furniture yang digunakan adalah furniture berjenis santai yang 

berstruktur lunak-coszy(sofa, dsb) 

Gambar IV.42. Ruang Periksa Dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 
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� Furniture khusus periksa (seperti tempat tidur periksa), sebisa 

mungkin menunjukkan kesan santai dan hangat. Memasukan unsur 

alami berupa bunga-bunga hidup, dalam bentuk vas bunga. 

� Tata ruang pada ruang periksa, disusun tidak semestinya seperti 

pada ruang periksa dengan maksud untuk memberikan nuansa lain 

ruang periksa. Dengan penggunaan material kayu pada setengah 

permukaan dinding. 

 

4.2.Unit Detoksifikasi 
Unit ini sangat membutuhkan ketenangan dan privasi tinggi. 

Gangguan privasi(terutama pada hari-hari pertama rehabilitasi) akan 

menimbulkan rasa bingung dan gelisah. Rehabilitan pada tahap 

detoksifikasi harus diisolasi pada ruang khusus dengan pengawasan dan 

pengamanan yang kuat dimana selain petugas dilarang berhubungan 

dengan mereka. Hal ini mencegah rehabilitan melarikan diri ataupun 

bunuh diri karena tidak kuat menahan sakit saat sakaw. Meskipun 

sebagai isolasi, diharapkan rehabilitan tidak merasa terisolasi/terpenjara. 

Sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bentuk 

Bentuk menyerupai ruang atau bangsal pada rumah sakit. Karena 

dalam ruang rehabilitasi, dirawat untuk menghilangkan gejala with 

drawal sehingga kesehatan secara fisik dan psikis menjadi baik. 

Bangsal ini akan memiliki bentuk keseluruhan berupa segi banyak 

atau lingkaran, dengan jendela pada sisi menghadap kekolam dan 

vegetasi di luar. Sehingga rasa tertekan karena terisolasi dalam ruang 

dapat direduksi. Bentuk dasar yang digunakan adalah bentuk bujur 

sangkar yang mendatangkan sifat hangat  

 

b. Warna  

Gambar IV.43. Ruang Detoksifikasi Dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 



B ab4

PUSAT  REHABILITASI  KETERGANTUNGAN  NAPZAdiD.I.YogyakartaPendekat an Ther apeut i c 
Communi t y 

95

BABIV-ANALISA 

Warna yang digunakan adalah warna yang tenang menyejukan 

yaitu hijau pupus, hal ini dikarenakan warna ini memiliki efek 

menenangkan dan umumnya digunakan pada rumah sakit. 

c. Tata Ruang 

Desain pintu dan jendela dihindari menggunakan kaca yang 

mudah pecah, cukup kuat, tidak mudah didobrak, hanya dapat dikunci 

oleh perawat, sehingga mencegah rehabilitan mengunci atau 

mengurung diri dalam ruang, termasuk kamar mandi, juga perlu 

dipikirkan panel akustik yang diperlukan untuk meredam suara para 

rehabilitan yang berteriak-teriak umumnya. 

Bentuk hal dan koridor radial pada unit medis mempengaruhi 

kelancaran sirkulasi dan kontrol optimal dibanding koridor tungal atau 

ganda(Porteous J.D.,1997).Dengan permainan plafond yang 

melengkung serta permainan pola lantai menggunakan material batu, 

bertujuan agar suasana rumah sakit  dapat tereduksi sehingga 

mendatangkan keceriaan dan kedinamisan. 

 

4.3.Unit Stabilisasi 
4.3.1.Unit Psikoterapi (r.terapi kelompok-individu-keluarga) 

Ruang goup terapi berfungsi sebagai ruang terapi individu dan 

kelompok dengan berbagai kegiatan yang menuntut keaktifan peserta 

terapi. Sehingga keberhasilannya dapat dilihat sejauh mana peserta 

dapat bercerita, berbicara dari hati ke hati, dan memecahkan masalah 

bersama-sama. Dengan demikian maka ruang group terapi yang 

dibutuhkan adalah “ruang group terapi yang  dapat menimbulkan suasana 

akrab diantara peserta group terapi, suasana keterbukaan dan hangat 

satu sama lain.” 

Sehingga perlu di perhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk kombinasi antara 

lengkung/ lingkaran dengan bujur sangkar yang memiliki kesan 

hangat dan merangkum sekelilingnya. Sedangkan pada ruang terapi 

keluarga menggunakan bentuk bujur sangkar.  

 

Gambar IV.44. Ruang.Terapi kelompok-Individu-Keluarga dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 
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Gambar IV.45. Penataan Furnitur
Sumber: Sketsa  Penulis 

b. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna biru langit yang 

direkomendasikan bagi ruang-ruang prosedur klinik, dikombinasi 

dengan warna orange yang dapat meningkatkan sosialisasi dan 

warna kuning yang dapat menghidupkan keceriaan/kehangatan. 

Penemuan lain, masih pada lingkungan psikiatrik, menemukan bahwa 

warna-warna terang, menambah hubungan sosialisasi dan 

mengurangi tindakan menarik diri dan pasif dari pasien (Canter & 

Canter, 1979).  

c. Tata Ruang  

� Penataan furniture sosiopetal yang digunakan (meja) serta kursi 

membentuk lingkaran atau oval dan tanpa menggunakan meja atau 

kursi(lesehan). 

 

� Menggunakan material yang lunak untuk alas duduk, seperti 

karpet dan sofa. 

� Menggunakan elemen teekwood untuk bidang lantai dengan pola-

pola lantai yang melingkar, dengan batu alam pada pusatnya. 

� Keakraban diimplementasikan dalam bentuk ruang-ruang 

bersama, ruang konsultasi kelompok dalam kapasitas besar. Untuk 

menjaga privacy diakomodasi dalam bentuk ruang terapi individual. 

Kedua jenis ruang ini menggunakan skala intim dalam menentukan 

dimensi dan ukuran. 

� Kedinamisan diterapkan dengan menyebarkan ruang-ruang terapi 

pada beberapa bagian bangunan. Kondisi ini dimaksudkan 

memberikan pengalaman yang berbeda-beda. 

� Perletakan furniture berada di tengah ruang mengikuti arah 

lingkaran 

� jenis-jenis material yang dapat membantu suasana keakraban 

yaitu jenis-jenis material yang bersifat alamiah, seperti bambu, 
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rotan, kayu dan sebagainya dianggap bisa membawa keakraban 

jika dibanding dengan material lain seperti stainless steel, fibre, 

plastik dan sebangsanya.( supantandar, pamudji. 1999. Disain 

Interior, Jakarta:Djambatan).  

4.3.2.Hunian Rehabilitan 

Unit hunian ibarat rumah bagi rehabilitan. Untuk itu perlu diciptakan 

suasana at home yang dapat membuat para rehabilitan merasa aman, 

nyaman, tentram dan bahagia seperti berada di rumah sendiri serta betah 

didalamnya sehingga tidak ada keinginan untuk melarikan diri. Sesuai 

dengan keadaan klien yang sudah dianggap stabil, suasana yang dituntut 

lebih teratur, nyaman, kekeluargaan, maka Interaksi sosial dapat 

didorong dengan kedekatan secara fisik.  

a. Bentuk 

Menggunakan bentuk rumah pada umumnya, yaitu persegi yang 

ditambahi-dikurangi dengan penempatan jendela pada sekeliling 

rumah.(Keterbukaan didapatkan dengan keleluasaan dalam 

menikmati, mengamati secara fisik dan visual kondisi view lingkungan 

sekitar). Bentuk yang digunakan adalah bentuk bujur sangkar yang 

mendatangkan sifat hangat dengan bukaan jendela yang luas 

Gambar IV.46. Hunian Rehabilitan dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 
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b. Warna 

Kedinamisan diterapkan dengan memakai beberapa bahan 

material dan warna-warna yang berbeda pada bagian interior. Pada 

ruang keluarga warna yang digunakan adalah warna kuning, yang 

dapat menghidupkan pembicaraan dan warna orange yang dapat 

mendatangkan perasaan gembira ,bermain dan bersenang-senang. 

Sedangkan pada ruang tidur menggunakan warna pastel yang 

memiliki efek dingin/sejuk, seperti hijau muda, biru muda. 

c. Tata Ruang 

Kebutuhan interaksi harus tetap memperhatikan privasi bagi 

setiap penghuni, dapat diatur dengan lingkungan sosialfugal atau 

sosiopetal 

� Ruang keluarga/living room berfungsi, sebagai sarana sosialisasi 

dalam satu unit hunian. Perletakan furniture adalah mengarah ke 

dalam dan masih tetap mengikuti bentuk ruang. Dengan penerapan 

elemen kayu pada intrior dan batu alam pada eksterior. 

� Keakraban diwujudkan dalam suasana intim dalam ruang tidur 

yang terdiri dari tempat tidur ganda agar terjadi kontak sosial 

dengan privacy yang terjaga. Kamar tidur dengan keleluasaan 

visual sehingga tidak terdapat kesan mengurung dan menekan. 

� Kualitas ruang mempengaruhi rasa nyaman pada ruang, diperoleh 

dari pencahayaan ruang yang cukup, warna dan pemilihan 

perabotan. 

� Finishing pada dinding menggunakan batu alam yang mempunyai 

sifat alami dengan pilihan warna gelap dan motif yang sederhana. 

4.3.3.Unit Vokasional&Pendidikan(r.kelas) 

Ruang-ruang kelas pada pemantapan pendidikan dan vokasional 

memiliki fungsi sama yaitu sebagai tempat belajar. Hubungan akrab yang 
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terjalin antara guru dan instruktur dengan rehabilitan dapat menunjang 

penyerapan pendidikan dan ketrampilan yang diberikan. Oleh karena itu 

ruang kelas perlu diatur sedemikian rupa sehingga rehabilitan tidak 

merasa jenuh dan tertarik untuk berpartisipasi. Dengan demikian maka 

ruang kelas yang dibutuhkan adalah”ruang kelas yang nyaman, dapat 

mendatangkan semangat belajar dan daya konsentrasi tertentu”.  

Sehingga dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Bentuk  

Bentuk yang digunakan adalah bentuk lengkung yang memiliki 

sifat dinamis dengan fungsi untuk mereduksi sifat dan bentuk formal 

r.kelas pada umumnya.  

 

b. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna kuning yang dapat 

mendatangkan daya konsentrasi, memudahkan mengingat, 

menanggulangi kesulitan belajar, dan memang  direkomendasikan 

bagi ruang baca dan belajar. 

Kedinamisan diterapkan dengan memberikan warna-warna yang 

mencolok (kuning, merah, orange) agar mampu menimbulkan 

suasana kegiatan keterampilan yang interaktif dan kreatif. 

c. Tata Ruang 

� Penggunaan elemen batu alam pada kolom. 

� menciptakan tata ruang yang tidak monoton dan selalu bergerak, 

dengan bentuk meja-kursi untuk pembelajaran berupa lingkaran 

atau oval.  

� Keakraban diwujudkan dengan meletakkan skala normal untuk 

membentuk dimensi dan besaran ruang. 

� Keterbukaan didapatkan dengan memberikan keleluasaan visual 

dalam beraktivitas. 

� menghindari kesan monoton pada dinding, plafond dan lantai 

 

Gambar IV.47. Unit Vokasional&Pendidikan dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 

Gambar IV.48. Penataan 
Furniture 
Sumber: Sketsa  Penulis 
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4.2.4.Unit Keagamaan 
Ibadah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendekatkan 

kembali dengan Tuhan. Untuk mendukung kegiatan ini perlu ditunjang 

suasana yang khusyuk, tenang, sejuk dengan tetap memasukkan elemen 

alam agar mampu menyadarkan perasaan akan kebesaran dan 

keagungan Tuhan. 

a. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi yang memiliki sifat 

tenang dengan penggombinasian beberapa persegi tersebut 

sehingga membentuk sudut L, dengan bentuk ortogonal pada 

persikuannya yang berkesan merangkum sekelilingnya. Dengan 

bentuk ini ,diharapkan terdapat focus atau arah yang ke luar kearah 

open space yang berupa plaza untuk area diskusi. Dengan demikian 

maka akan tercipta suasana kebersamaan. 

Bentuk masjid mengambil bentuk persegi banyak yang umum kita 

jumpai pada bangunan-bangunan ibadah umat islam. 

 

b. Warna 

Warna yang diterapkan pada unit ibadah ini adalah warna asli 

materialnya yang berwarna gelap, sehingga selalu mengingatkan kita 

bahwa alam semesta ini tuhan pemiliknya. kesucian dan kebesaran 

tuhan YME. Juga ditampilkan dengan pengaturan cahaya dan 

pembayangan pada teksture material ekspose, sehingga didapatkan 

pencahayaan yang hening  untuk menghadirkan suasana religusnya. 

Oleh karena keterbukaan dan pengolahan material dinding, berupa 

batu bata dan batu candi yang digunakan untuk lantai/ dinding. 

c. Tata Ruang 

� Penggunaan furniture berbahan kayu 

Gambar IV.49. Unit Keagamaan dan Pilihan Warna
Sumber: Sketsa  Penulis 
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� Pada unit keagamaan, open space segaja diletakkan untuk 

pengikat massa. Dan plaza dengan menggunakan perkerasan batu 

alam segaja difasilitasi untuk  fasilitas diskusi keagamaan outdoor.

4.4.Unit Service,Rekreasi dan Olah Raga 

Kedekatan(bangunan) secara fisik mempengaruhi jarak fisik dan jarak 

fungsional, sehingga mempererat persahabatan karena mempermudah 

akses antar individu, menambah frekuensi penyesuaian diri, timbul rasa 

aman dan rasa kekeluargaan(baum,1984). Interaksi sosial rehabilitan 

antar unit diwadahi dalam ruang makan bersama, gazebo dan taman 

dalam.  

Unit Service (Ruang makan ) 

Ruang makan seyogyanya mewadahi psikologis korban napza 

berupa; kekurangan gizi, nafsu makan menurun, makan tidak teratur, 

tidak pernah atau jarang makan bersama. Dengan demikian maka 

ruang makan yang dibutuhkan adalah “ruang makan yang dapat 

mendatangkan nafsu makan dan keinginan untuk melakukan kegiatan 

makan bersama. Maka yang perlu diperhatikan pada ruang makan 

adalah: 

a. Bentuk  

Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi panjang yang 

memiliki sifat tenang dan dikombinasikan dengan bentuk bulat atau 

lingkaran yang memiliki sifat tenang dan merangkum sekelilingnya. 

Dengan bentuk ini (terutama lingkaran / bulat ), diharapkan terdapat 

focus atau arah yang ke dalam, dengan demikian maka akan tercipta 

suasana kebersamaan. 

 

b.  Warna  

Warna yang digunakan adalah warna orange yang dapat 

merangsang selera makan. 

c.   Tata ruang  

Gambar IV.50. Unit Service,Rekreasi &Olah 
Raga dan Pilihan warna 
Sumber: Sketsa  Penulis 
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Jenis furniture yang digunakan adalah berbentuk bulat/ persegi, 

sesuai dengan sifatnya yang tenang dan merangkum sekelilingnya. 

Selain itu juga dapat mengikuti bentuk ruangan yang ada. 

Furniture menggunakan rotan dan besi untuk menciptakan kesan 

alami dan maskulin. 

Menggunakan elemen- elemen pedukung sebagai dekorasi 

ruang. 

Furniture disusun dalam kelompok-kelompok dengan jumlah 

tertentu. 

 

IV.5. ANALISA STRUKTUR DAN UTILITAS 
Sistem bangunan bertujuan untuk memfungsikan bangunan dan lingkungan 

mampu agar penghuni yang menempati lingkungan ini merasa aman dan 

nyaman. Sistem yang menunjang kemampuan bangunan terdiri dari : 

 5.1.Sistem Struktur 
Bangunan direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip 

struktur bangunan yang terdiri dari sub struktur dan uper struktur. 

5.1.1.Penentuan Sistem Sub Struktur 
Dasar pertimbangan : 

� Kondisi site 

(keadaan tanah) 

� Mengurangi 

penurunan bangunan dan 

menghindari pergeseran 

air pada lapisan tanah 

teratas. 

� Ketinggian 

bangunan  

Beberapa tipe pondasi : 

� Pondasi batu kali.Untuk bangunan 1 lantai, biasanya rumah 

tinggal 

� Pondasi Foot Plate.Untuk bangunan 2 lantai, rumah tinggal 

atau gedung-gedung lainnya. 

� Pondasi Sumuran.Untuk digunakan pada tanah lunak dan 

berbatu pada lapisan tanahnya. Pondasi ini dapat digunakan bila 

4<Df/d<10, dengan Df adalah kedalaman pondasi dan d adalah 

diameter pondasi. 
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� Pondasi Tiang.Untuk bangunan pada ketinggian > 3 lantai, 

terutama pada tanah lunak dan pasir. Pondasi tiang ini ada 2 jenis, 

yaitu : tiang beton dan baja, dan pelaksanaannya juga ada 2 jenis, 

yaitu dipancangkan (tiang pancang) dan dibor tanahnya (bor piled). 

Bangunan yang direncanakan adalah bangunan pusat Rehabilitasi 

dengan ketinggian lantai max1 lt. sehingga pondasi yang dipakai harus 

mendukung bangunan, alternatif yang dipilih pondasi sumuran untuk masa 

berlantai satu . 

5.1.2.Penentuan Sistem Upper Struktur 
Dasar Pertimbangan : 

� Efisiensi,yaitu efisiensi dalam penyaluran beban, 

pelaksanaan, penggunaan bahan dan pembiayaan. 

� Fleksibilitas, Yaitu dapat memenuhi tuntutan bentuk dan 

karakter yang sesuai dengan yang dikehendaki. 

� Ekonomis ,Nilai Ekonomis Struktur ditinjau dari pembiayaan 

bahan, ekonomis penggunaan ruang dan ekonomis dalam 

pemeliharaan. 

� Estetis, Sistem struktur yang digunakan tidak mengurangi 

keindahan dari penampilan eksterior maupun interior bangunan. 

� Kesesuaian dengan kondisi tanah yaitu, sistem struktur 

yang digunakan dengan mempertimbangkan sifat dan jenis tanah. 

Sesuai dengan pertimbangan di atas, maka alternatif penentuan 

sistem struktur antara lain : 

• Rangka/Frame,Karakter :  

� Bentuk dan 

sistemnya cukup 

sederhana. 

� Cukup mudah 

dalam pelaksanaan. 

� Lebar bentang 

rata-rata 14 – 24 m. 

� Fleksibilitas 

penggunaan ruang cukup 

tinggi. 

� Beban dipikul 

kolom dan balok. 

� Memungkinkan 

buka-bukaan yang cukup 

banyak. 

� Ketinggian 

bangunan yang dicapai 

kurang maksimal. 
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• Shear Wall/Core Wall,Karakter :   

� Bentuk dan 

sistemnya cukup 

sederhana. 

� Lebih rumit dalam 

pelaksanaannya. 

� Fleksibilitas 

penggunaan ruang 

rendah. 

� Sebagai inti 

bangunan sehingga 

sebagai penyekat 

sekaligus pendukung 

beban. 

� Ketinggian 

bangunan lebih 

maksimal. 

Dari beberapa kriteria di atas, maka sistem yang digunakan adalah 

sistem rangka. 

5.1.3.Struktur Atap 

Struktur atap adalah bagian yang berfungsi melindungi bangunan dari 

sengatan terik matahari, curahan hujan dan hembusan angin. Struktur ini 

ditentukan berdasarkan pertimbangan : 

� Kondisi iklim 

setempat 

� Sesuai dengan 

fungsi tanpa meningalkan 

estetika 

� Kemudahan 

dalam teknologi dan 

bahan 

Jenis-jenis struktur atap yang dapat digunakan adalah : 

� Struktur Space Frame. Ciri-ciri struktur space frame adalah 

struktur dan rangkaian konstruksi segitiga, konstruksi ringan, mudah 

dalam pelaksanaan. 

� Struktur Shell/Cangkang. Ciri-ciri struktur Shell: struktur 

utama dari beberapa bidang lengkung, bidang lengkungnya tipis 

dibanding bentangnya, material harus keras, kaku, tahan kekuatan 

tekan dan tarik. 

� Struktur Dak Beton.Ciri-ciri dak beton : struktur dapat 

menyesuaikan desain, material harus keras dan ringan. 

� Penutup Atap Genteng. Ciri-ciri penutup atap genteng: 

pemasangan genteng pada kemiringan tertentu, mudah dalam 

pelaksanaan, konstruksi kayu. 
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Berdasarkan alternatif diatas, maka sistem yang digunakan adalah 

atap genteng beton dengan dak beton. 

5.1.4.Modul Struktur 
Pemilihan modul yang tepat merupakan awal dalam memperoleh 

suatu ruang dan bentuk fisik bangunan. Terdapat dua macam modul yaitu 

modul horizontal dan modul vertikal.

� Modul Horizontal.Faktor yang menjadi pertimbangan utama 

dalam pemilihan modul struktur adalah,perletakan kolom, efisiensi 

pemanfaatan ruang dan bentang efektif.Selain pertimbangan modul 

ruang tersebut, yang perlu diperhatikan dimensi dari material 

bangunan yang beredar di pasaran, sehingga tak terjadi 

pemborosan.Oleh karena itu modul dasar yang digunakan 

adalah4m. 

� Modul Vertikal.Modul vertikal adalah jarak antara satu 

dengan lantai lainnya secara vertikal.Modul vertikal ini ditentukan 

oleh modul service, modul efektif dan sistem venttilasi.Modul 

service ditetapkan berdasarkan tinggi balok-balok horisontal, 

dimensi saluran dan kebutuhan gerak untuk service. 

Modul efektif ditetapkan berdasarkan aktivitas yang terjadi serta 

sistem penerangan yang digunakan.Untuk penerangan alami, semakin 

tinggi jarak modul semakin banyak sinar matahari yang masuk, sedang 

untuk penerangan buatan, tinggi ideal berkisar antara 2,40-2,70m.Bila 

memakai sistem ventilasi alam, maka tinggi ideal suatu ruang berkisar 3,00-

4,50 M.Untuk ventilasi buatan, tinggi ideal ±2,80m. 

Dari uraian diatas maka untuk bangunan diterapkan modul vertikal 

dari langit-langit yang efisien dan efektif adalah 2,70-300m.  

5.1.5.Bahan Struktur 
Fungsi dinding pada bangunan ini adalah: 

� Sebagai 

pembentuk ruang 

� Sebagai 

pemisah kegiatan 

� Sebagai isolator 

pengaruh luar sesuai 

dengan karakteristik 

Sesuai dengan karakteristik pada bab 3, maka bahan dinding yang 

akan digunakan adalah: 
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� Bahan batu bata dengan dilapisi plesteran atau keramik 

untuk ruang yang menuntut hygeinis. 

� Penggunaan batu alam,bamboo, kayu untuk memberi kesan 

alami. 

� Pemakaian kaca untuk bukaan. 

5.2.Sistem Utilitas 
5.2.1.Sistem Telekomunikasi 

Macam komunikasi yang berlangsung dalam bangunan yang 

direncanakan sebagai berikut : 

a. Telekomunikasi Intern, Yaitu menggunakan Intercome yang 

dikombinasikan dengan monitor dan central security secara audio 

visual. 

1) CCTV Monitor (Close Circuit Televisi).Merupakan sistem 

keamanan bangunan yang dimonitor oleh central security secara 

non stop 24 jam. Sistem ini dilengkapi dengan alarm. 

2) Sistem suara.Merupakan sistem tata suara menyeluruh 

yang berhubungan dengan unit informasi, central security, dan 

emergency.

b. Telekomunikasi Ekstern 

- Telex, alat komunikasi dalam bentuk lembaran tertulis. 

- Telephone. 

- Faximilie, sarana foto copy jarak jauh yang dapat digunakan untuk 

mengirim dokumen atau surat-surat penting. 

1) Telepon 

Intern dengan interkkom, dikombinasikan dengan sistem 

pengaman   yang di monitor secara audio visual dari sentra sirkuit 

untuk ruang security 

telkom 

Telpon 

b

Central 
relay 

Operato
r

Main 
Distribusin 

Ruangan

Riser shaft Cable term 
box 

controller intercom station
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2) Teleks, Faksfimile dan Telegraf, Paging. 

Facsimile : alat fotokopi jarak jauh untuk pengiriman berita secara 

tertulis  melalui saluran telepon 

Paging:  komunikasi satu arah ke luar bangunan ( panggilan ke 

tempat parkir) 

 

5.2.2.Sistem Keamanan 
Menginggat pada bangunan Pusat Rehabilitasi ini memiliki subjek 

yang beragam dan besar jumlahnya,maka diperlukan suatu sistem 

keamanan yang terpadu,sistem tersebut adalah, 

a. Audio and Video Connection System 

Menggunakan monitor TV dan direkan dengan video (record). 

Monitor TV  Monitor Kamera  Video (Record) 

Monitor kamera ditempatkan di perimaan awal, dan ruang-ruang 

lainnya. 

b. Alarm Emergency System 

Ditempatkan pada semua ruangan, sehingga bersifat 

otomatis.Ditunjang dengan audio dan video connection, system alarm 

emergency call system, seperti; 

� Door and Exit Control pada pintu.Dengan perangkat elektronik 

pada pintu akan mengaktifkan pintu otomatis dan Kamera monitor 

pada ruang publik dan servis diawasi terpisah oleh satuan 

pengamanan. 

� Personal Entry Control..Dengan magnetic dan bagian-bagian 

ruang khusus seperti kamar, r.pertemuan dan kantor pengelola.Dan 

Penggunaan detector metal terhadap kendaraan tamu  yang 

dilakukan oleh satpam  

5.2.3.Sistem Elektrikal 
 Dasar pertimbangan ; 

� Kestabilan aliran 

listrik 

� Kemudahan 

distribusi dan perawatan 

� Kapasitas 

� Keamanan, 

keselamatan bangunan 

announce amplifie speake
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jika terjadi hubungan 

pendek arus listrik 

� Kemudahan 

pengontrolan terhadap 

kerusakan dan 

kemudahan perbaikan 

� Ekonomis 

Skema jaringan listrik : 

 

Dalam perencanaan keseluruhan, maka sistem elektrikal menggunakan 

jasa PLN, sedangkan genset digunakan bila aliran listrik dari PLN dimatikan 

atau dalam keadaan darurat. Kontinuitas penggunaan bangunan 24 jam. 

Maka untuk daya primer didistribusikan dari PLN dengan tegangan 220 

Volt/380 Volt. 

5.2.4.Sistem Penangkal Petir 
Dasar pertimbangan : 

� Keamanan secara 

teknis, tanpa 

mengabaikan factor 

keserasian arsitektur. 

� Penampang 

hantaran pertanahan yang 

digunakan. 

� Ketahanan 

mekanis dan korosi. 

� Bentuk dan 

ukuran bangunan. 

� Faktor ekonomi. 

Pengamanan terhadap petir dapat dilakukan dengan beberapa sistem 

yaitu sistem franklin, sistem farady dan sistem preventor. Sistem Franklin 

,melindungi isi dengan kerucut, digunakan pada atap yang relatif 

luas.Sistem farady, menggunakan tiang-tiang kecil yang dipasang di atas 

METERAN TRAFO

GENERATOR TRAFO

SAKELAR
PEMINDAH 
OTOMATIS 

SUB TRAFO SEKERING

DISTRIBUSI

PLN
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atap, sedangkan sistem preventor dilarang karena terlalu berbahaya, sebab 

menggunakan pencairan radioaktif. 

Karena termasuk bangunan umum, maka bangunan pusat rehabilitasi 

ini memerlukan penangkal petir, sisem penangkal petir yang digunakan 

adalah system faraday, yang terdiri atas : 

� Alat penerima pada atap bangunan setinggi 50 cm dengan 

jarak setiap 20 m. 

� pemasangan menggunakan alat terbuat dari bahan Cooper 

Spit yang dihubungkan dengan kawat penghantar BCC ke elektroda 

tanah, ditanam sedalam 6 m, jarak antar terminal 6 – 7 m dengan 

tinggi 1,5 m. 

5.2.5.Sistem Pencegahan dan Pemadam Bahaya Kebakaran 
a. Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Sistem yang digunakan adalah sistem Fire Alarm, merupakan 

sistem detektor yang disesuaikan dengan kemungkinan penyebab 

kebakaran akibat kegiatan-kegiatan yang ada. 

Sistem detektor yang ada adalah  

� Detektor Api, dengan sensor cahaya (photo cell) yang akan 

mengaktifkan detektor karena adanya respon terhadap cahaya api. 

� Detektor Asap, dengan ionisasi, merupakan respon 

terhadap adanya asap yang terdeteksi oleh alat ini. Sistem ini 

bekerja dengan tingkat kepekaan asap dalam ruang 4%/m. Standar 

pemakaian adalah dengan luasan ruang 92 m2/unit. 

� Detektor Panas, menggunakan Thremostat. Alat ini 

menerima respon terhadap adanya perubahan suhu, dengan tubea 

atau sekering yang akan terputus apabila terkena panas. Alat ini 

bekerja pada kenaikan suhu 10oC/menit dan standar pemakaian 

ruang dengan luasan 46 m2/unit pada ketinggian plafond 

maksimum 4 m.  

 

Spesifikasi Perangkat :

Detektor 

� Asap :  
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- Dipasang pada langit-langit untuk setiap ruangan dengan luas 

92 m2 dan ketinggian plafond 4 m diperlukan 1 detektor. 

- Jarak maksimum antar detektor untuk tinggi langit-langit 4 m 

adalah 12m. 

� Panas :  

- Dipasang pada langit-langit untuk setiap luasan 46 m2 dengan 

tinggi  plafond 4 m dipasang 1 detektor. 

- Jarak maksimal antar detektor untuk ketinggian plafond 4 m 

adalah  7 m. 

� Api : Dipasang pada langit-langit dimana untuk setiap 100 

m2 dipasang 1 detektor. 

Terminal Box, diletakkan di tiap lantai yang dilengkapi dengan 

:Manual station untuk menghidupkan alarm,tombol sinyal untuk 

mengecek kerusakan fire alarm,portable extinguisher.

Pusat Terminal, berfungsi sebagai pusat pengendalian dan 

pengaturan yang dilaksanakan oleh komputer sehingga 

kebakaran lebih cepat dapat diketahui. 

b. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran adalah sesuai dengan peraturan 

dalam persyaratan yang berlaku, yaitu : 

� Sistem Sprinkler, Adalah alat yang dihubungkan dengan fire 

detector, yang secara otomatis akan mengguyurkan air dalam ruang 

apabila terjadi kebakaran. Alat dipasang pada plafond dengan 

standar pemakaian adalah untuk luas ruang minimal 3,25 m2/unit 

dan maksimal 12 m2 dengan jarak 4 m. 

� Sistem Portable Fire Extinguisher ,tabung, berisi CO2

digunakan bila kebakaran berasal dari consleting atau kebakaran 

akibat listrik dan alat elektrikal dan sebagainya. Dengan volume 2 

galon dapat digunakan untuk ruang seluas 200 m2.

� Fire Hydrant, terdapat di setiap lantai dengan jumlah 

disesuaikan luasan bangunan. Dan sumber air berasal dari 

pengolahan air (water treatment). 

 
5.2.6.Sistem Sanitasi 
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a. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Air kotor atau limbah adalah air yang telah selesai digunakan oleh 

berbagai kegiatan manusia seperti rumah tangga, industri,  bangunan 

umum dan lain-lain. (utilitas bangunan, ir Hartono Poerbo, M. Arch) 

Pengolahan air kotor meliputi kegiatan antara lain : 

� pengumpulan dan 

membawa air buangan 

� pengolahan air 

buangan 

� pembuangan akhir 

air buangan 
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Cara pengolahan air buangan dapat di bagai menjadi  

� sistem komunal ( sewerage sistem), buangan air kotor di 

salurkan ke jaringan air kota dan berkhir pada instalasi pengolahan 

air buangan kota dan sistem individual, buangan air kotor langsung 

disalurkan kelubang penampungan dan diolah secara an aerobik 

air kotor pelayanan umum

air kotor                bak penangkap lemak                bak kontrol        

 

peresapan                                                              septic tank              

air kotor kamar mandi dan perkurasan

water closet  

washtafel shaft         septic tank        peresapan 

bath tube 

 

air kotor dari lantai dasar

laundry  

 bak penangkap lemak       bak kontrol       septic tank                    

dapur 

air hujan

air hujan                  saluran air hujan            bak kontrol             

riol 

b. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Air bersih diolah dalam Water Treatment dimana hasil olahan 

tersebut merupakan air yang sehat dan menjadi kebutuhan fire 

hydrant. Air bersih diperoleh dari PAM. Kedua sumber air tersebut 

ditampung di dalam reservoir bawah tanah dan didistribusikan 

dengan pompa distribusi ke tangki air di atas bangunan. 

• Sistem Distribusi 

� Up Feed distribution. Air dari reservoir bawah langsung 

dipompa keatas dan dialirkan keruang-ruang, pompa harus 

bekerja terus-menurus. 
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� Down Feed distribution. Air dari reservoir bawah dipompa 

keatas ,kemudian didistribusikan keruang-ruang. 

 

Sistem yang digunakan adalah Down Feed Distribution dengan 

penghematan energi. 

5.2.7.Jaringan Sampah 
Skema jaringan system sampah : 

 

5.3.Analisis Persyaratan Ruang 
5.3.1.Pencahayaan 

Untuk bangunan ini, pencahayaan dibagi menjadi dua yaitu 

pencahayaan alami dan buatan.  

a. Pencahayaan alami 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

- Standar kekuatan penerangan yang dibutuhkan berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan 

- Pemanfaatan pencahayaan alami seoptimal mungkin 

- Tidak menyilaukan penglihatan 

Dasar pertimbangan pemanfaatan pencahayaan alami yaitu : 

- Jenis kegiatan dan kebutuhan ruang 

- Luas bukaan 

- Kenyamanan ruangan 

Selain itu pada sekitar pukul 12.00 sampai 15.00 sinar matahari 

terasa sangat panas dan silau, sehingga perlu diperhatikan hal-hal 

berikut : 

- Jenis pelindung sinar matahari (sunscreen) 

- Bahan atau material yang digunakan tidak memantulkan sinar 

(dihindari warna-warna logam yang mengkilat) 

- Kemiringan atap bangunan diperhitungkan untuk melindungi 

dari sengatan sinar matahari 

- Dianjurkan pemakaian kaca jenis “absorb glass” untuk 

menghindari silau dan memperkecil efek panas 

SAMPAH SHAFT 
SAMPAH 

TPA TRUK 
PENGANGKUT 
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Sumber penerangan pada bangunan rumah sakit diperoleh dari 

bukaan-bukaan sehingga terang matahari dapat memasuki ruangan. 

Teknik penerangan berdasarkan sifat sinar matahari yang dipantul 

dahulu sebelum memasuki ruangan dibedakan menjadi : 

- Penerangan Langsung (L) 

Yaitu sinar matahari yang langsung masuk dalam ruang, sifat 

penerangan kuat dan jelas mengenai obyek 

- Penerangan Tidak Langsung (TL) 

Yaitu sinar matahari dipantulkan dahulu sebelum masuk ruangan, 

sifat penerangan lebih lemah dan tidak langsung mengenai obyek 

b. Pencahayaan Buatan 

Dasar pertimbangan : 

- Efektivitas dan efisiensi cara pencahayaan buatan 

- Arah dan penempatan sumber penerangan 

- Jenis sumber penerangan dan karakteristiknya 

- Jenis ruang dan karakteristiknya 

Sumber penerangan paling efisien dan efektif adalah lampu listrik. 

Teknik penerangan yaitui : 

- Penerangan lampu terhadap suatu tempat/ obyek meliputi 

penerangan langsung yaitu lampu memancarkan sinar 

langsung ke obyek 

- Penerangan tidak langsung yaitu lampu memancarkan sinar 

melalui cara dan peralatan lain sehingga sinar yang sampai ke 

obyek bukan langsung berasal dari lampu 

Macam lampu yang secara umum dikenal antara lain : 

- Lampu pijar, terdiri atas lampu bentuk normal, halogen dan 

lampu cermin 

- Lampu fluorescent, terdiri atas lampu dengan warna putih dan 

hangat 

- Lampu dengan gas bertekanan tinggi 

Ruang-ruang yang membutuhkan penerangan buatan antara lain : 

- Seluruh ruangan pada malam hari 

- Ruang-ruang privat, ruang servis/ pelayanan dan ruang-ruang 

terbuka untuk faktor keamanan 
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Pemilihan jenis penerangan dan jenis lampu disesuaikan dengan 

fungsi ruang dan aktivitas di dalamnya, luasan ruang yang diberi 

penerangan dan suasana yang diinginkan karena berkaitan dengan 

karakter ruang. 

 

5.3.2.Penghawaan 
Penghawaan pada ruang dibagi menjadi dua yaitu penghawaan 

alami dan penghawaan buatan. Untuk bangunan rumah sakit 

diupayakan seoptimal mungkin memanfaatkan penghawaan alami 

yang memberikan rasa nyaman bagi para pelaku di dalamnya. 

a. Penghawaan Alami 

Dasar pemikiran : 

- Pemanfaatan udara alami secara cross ventilation. 

- Pemanfaatan unsur lansekap atau tanaman sebagai penyaring 

udara kotor dan panas. 

Dasar pertimbangannya adalah : 

1) Standar kenyamanan ruangan dalam 

- Suhu kamar ideal di Indonesia yaitu antara 25 – 28oC. 

- Pergerakan udara antara 0,1 – 0,15 m/det. 

- Kelembaban udara 40 – 60 %. 

2) Kebutuhan udara bersih yang didasarkan pada kebutuhan 

manusia, kesehatan dan kenyamanan. 

3) Arah angin dan kecepatan udara. 

Hal-hal di atas dapat dicapai dengan memberikan bukaan-

bukaan (jendela, lubang ventilasi) yang mampu melancarkan 

sirkulasi udara dalam ruang. 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan antara lain menggunakan AC (air conditioner)

dan exhaust fan yang mampu memberikan kenyamanan pada ruang 

secara konstan. Ruang-ruang yang mutlak menggunakan 

penghawaan buatan antara lain : 

- Laboratorium 

- r.home thater 

- studio  



B ab5 

PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZA diD.I.Yogyakarta Pendekat an Ther apeut i cCommuni t y 

5

BABV-KONSEP 

Sistem AC terbagi menjadi : 

a) Sistem AC sentral 

Keuntungan : 

- Digunakan pada ruang-ruang yang tidak menimbulkan pengaruh 

kontaminasi penyakit. 

- Peralatan yang menimbulkan kebisingan letaknya terpisah. 

- Lebih ekonomis. 

Kerugian : 

- Berpotensi menularkan penyakit lewat kontaminasi udara. 

- Tidak praktis karena instalasi rumit/ kompleks. 

b)Sistem AC Split/ setempat 

Keuntungan : 

- Bahaya kontaminasi penyakit lewat udara dapat dicegah. 

- Dapat digunakan untuk ruang yang membutuhkan spesifikasi 

kondisi udara khusus tanpa mengganggu ruang lain. 

- Lebih menghemat pemakaian listrik. 

- Instalasi sederhana. 

Kerugian : 

- Lebih membutuhkan perawatan. 

- Luas ruang yang dilayani terbatas. 

Pada bangunan ini sistem AC yang digunakan adalah AC split/ 

setempat. 

Penggunaan exhaust fan antara lain pada kamar mandi dan ruang-

ruang servis yang terkena gangguan bau, asap dan debu. 

Diupayakan menggunakan exhaust fan dengan sistem blower yang 

dapat mengeluarkan udara di dalam ruangan karena udara kurang 

bergerak atau tidak bergerak. 

 

BAB V 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
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Dalam bab ini akan membahas pendekatan konsep sebagai dasar dalam 

menentukan perencanaan dan perancangan suatu pusat rehabilitasi 

ketergantungan NAPZA .  

V.1. KONSEP KEGIATAN DAN PERUANGAN. 
Kegiatan yang terjadi dalam Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA ini 

dikelompokan menjadi beberapa kelompok kegiatan, berdasarkan jenis 

kegiatan/pelayanan yang saling terkait satu dengan yang lain. Berikut dapat 

dilihat pengelompokan kegiatan dalam pusat rehabilitasi yang direncanakan. 

Tabel V.1. Pengelompokan Kegiatan  

Kelompok 
Kegiatan 

Tahapan 
Pelaksa-

naan 

Jenis 
kegiatan 

Sifat Pola  
Kegiatan 

First(1st) Penerimaan 
awal & terapi 

Medis 

Publik • Mencari 
Informasi 

• Mendaftaran  

• Menunggu 

• Pemeriksaan 
kesehatan 

• Wawancara 

• Pemeriksaan 
laboratorium 

Second(2nd) Detoksifikasi,O
rientasi 
 

Semi 
Publik 

• Pemantauan 
kondisi fisik 
dan 
mental24jam 

• Melepaskan 
ketergantungan 

• Mengatasi 
disfungsi 
kepribadian 

Utama 
 

Second(2nd) Stabilisasi&Pe
mantapan 

Semi 
prifat 

• Keg.psikoterapi 
o Konseling 

individu, 
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Kelompok 
dan 
keluarga 

Semi 
prifat 

• Keg. 
Keagamaan 
o Ibadah rutin  
o Ceramah  
o diskusi 
o pengajian 

Semi 
prifat 

• Keg. 
Pendidikan/Vok
asional  
o Kegiatan 

Pendidikan(
Memberikan 
Pelajaran,M
engadakan 
Penilaian)  

o Kegiatan 
pelatihan 
Ketrampilan 
(Memberika
n Pelajaran, 
mengadaka
n Penilaian). 

Semi  
privat 

• Keg.Rekreasi&
olahraga 

Prifat • Keg. hunian 
o Tidur 
o Makan 
o Mandi 
o Istirahat 
o Sosialisasi 
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o Kegiatan 
sehari-hari 
lainnya. 

Third(3rd ) Aftercare 
 

Semi 
publik 

o Diskusi 
terbuka 

o Sharing  
o Mengobrol/ 

bersantai  

Keg.pengelola
an/administras
i

Publik& 
Semi 
publik 

� Menerima 
tamu 

� Menjalankan 
keberlangsu
ngan dari 
seluruh 
kegiatan. 

� Rapat 
koordinasi/p
ertemuan 

� Mengatur 
keseluruhan 
administrasi 
Pusat 
Rehabilitasi. 

� Kegiatan 
lainnya 

Penunjang 
 

Keg.service Service � Gastronomy 
& logistik 

� Kegiatan 
House 
keeping 
&Maintence 

� Laundry 
� Kegiatan 
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MEE&utilitas 
� Kegiatan 

Keamanan 
� Kegiatan 

penginapan 

Tabel V.2. Kebutuhan Ruang 

Penerimaan Awal dan  Terapi Medis 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

lobi 20%pasien 

+

pengantar 

=

10+2(10)=

30 

30 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   67.5

15kursi ( 0,45x0,45 ) =  3.0375

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

71.1375

flow 40%

71.1375x 

140% = 

99.5925M2 

1 99.5925
M2 

r.Pemeriks

a-an 

barang 

3 satpam, 

seorang 

yang 

digledah 

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

4 kursi ( 0,45x0,45) = 0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15.4 M2 

1 15.4 M2 

r.penerima

an awal 

(r.informas

i) 

8

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

6 kursi ( 0,45x0,45) = 1,22

2 meja ( 0,6x 1 ) =   1,2

11,42

flow 40%

11,42 x 

140% = 

15,98 M2 

1 15,98 

M2 

r.pendaftar

an(loket) 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) = 0,40

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 kabinet(alamari arsip) (0,6x1) =

0,6

10,6 X 140% 

= 14,84 M2 

1 14,84 
M2 
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10,6

flow 40%

r.tunggu 

30 

30 modul berdiri (1,5x1,5) =  67,5

30 kursi (0,45x0,45) =    6,0

73,5

flow 40%

73,5 x 140% 

= 102,9 M2 

1 102,9 
M2 

r.wawanca

ra 

4

4 modul berdiri (1,5x1,5) =      9

4 kursi ( 0,45x0,45) = 0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15.4 M2 

2 30.8 M2 

r.pemeriks

a

anKesehat

an 4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3 kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

1 tempat tidur (2,00 x 1)=  2,0

12,8

flow 40%

12,8 x 140% 

= 17,92 M2 

4 71.68 
M2 

r.dokter 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3 kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

10,8

flow 40%

10,8 x 140% 

= 15,12 M2 

2 30,24 
m2 

r.perawat 

4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 lemari (1,5 x 1,0)= 1,5

11,5

flow 40%

11.5 x 140% 

= 16.1 M2 

2 32.2 M2 
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r.psikiater

&

psikolog 
4

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

3kursi ( 0,45x0,45) = 0,61

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

10,8

flow 40%

10,8 x 140% 

= 15,12 M2 

3 45,36 
M2 

laboratoriu

m
-

Standart 25 M2 1 25 M2 

R.meracik 

obat+Gu

dang 

Standart

AsumsiGudang

28 M2 
12 M2 

1 40M2 

r.monitor 2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

1 14 M2 

km/wc 

Asumsi 

15% 

kapasitas 

loby = 5 

Laki-laki        2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

)= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

wanita             3 kamar mandi 

(2x1,5)=    9

12.72

flow 40%

12.72x140% 

= 17.808M2
- 17.808M

2

jumlah 514,8m2 

Detoksifikasi dan Orientasi 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

ruang 

rawat 

inap 

25%dari 

rehabilita

n(50) 

Standart    

3.75 x 4.0 

15 12 180 M2 
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r.monitor 1 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

1 14 M2 

r.dokter 

Umum 

dan 

Internal(J

aga) 

1 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

5,5

flow 40%

5,5 x 140% = 

7,7 M2 

1 7.7 M2 

r.psikiater

&psikolog 

4 2 modul berdiri(1.5X1.5)= 4.5

2 kursi(0.45x0.45)= 0.4

1 meja(0.6x1)=0.6

5.5

5.5 x 

140%=7.7

m2 

2 15.4 M2 

r.perawat 

jaga 

2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 140% = 

14 M2 

2 28M2 

R.meracik 

obat+Gu

dang 

Standart

AsumsiGudang

28 M2 
12 M2 

1 40M2 

km/wc 2 kamar mandi (2x1,5) 2 6M2 

jumlah 291,1M2 

Unit Psikoterapi 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 
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r.terapi 

individu 

penderita 

+Psikiat

er/psikol

og 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 kursi ( 0,45x0,45) =   0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15,4 M2 

4 60,16 
M2 

r.terapi 

kelomp

ok 

Indoor 

kapasita

s 12 org 

12 

penderit

a

+PeerC

onselor/

psikiater

&psikol

og 

14 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

31.5 

14 kursi ( 0,45x0,45) =   2.835

34.335

flow 40%

34.335 

x140% = 

48.069M2 

2 96 M2 

Gazebo 

untuk 

ruang 

terapi 

kelompok 

outdoor 

12 

penderit

a

+PeerC

onselor/

psikiate

r&psikol

og 

14 modul duduk( 0,8x0,6 ) = 6.72

flow 40%

6.72x 140% 

= 9.408M2 

2 18.8M2 

r.terapi 

keluarga(f

amily Fisit) 

6 6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      13,5 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

14,7

flow 40%

14,7x 140% 

= 20,58 M2 

5 102.9M2 

r.Serbagun

a

(r.terapi 

keluarg

a-

r.terapi 

klmpk) 

75%50(@

2orang)

+5Staff 

80 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

180

2Meja (1,5 x1,2)         =          7.2    

80 kursi ( 0,45x0,45) =      16.2

203.4

flow 40%

203.4 140% 

= 284.76 
M2 

284.76 
M2 
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r. 

Serbaguna

(r.terapi 

keluarg

a-

R.Semi

narUta

ma) 

75%150(

@2oran

g)+5Sta

ff 

225 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

506.252

2Meja (1,5 x1,2)         =              3,6       

225. kursi ( 0,45x0,45) =

45.5625

559.0145

flow 40%

559x140% = 

782.6 M2 
782.6 

M2 

Km/wc Laki-laki        2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

)= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

wanita             3 kamar mandi 

(2x1,5)=    9

12.72

flow 40%

12.72x140% 

= 17.808M2
17.808M

2

jumlah 1363.02
M2 

Unit Keagamaan 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

Mushola,T

empat 

wudu 

160 160+1(imam) modul (0,6x1,2) = 

115.210 tempat wudlu (0,6x0,6) 

= 3,6

3km/wc(1,5x2)=          9

penyimpanan asumsi =          6

133.8

flow 40% 

133.8x140%

= 187.32M2 

1 187.32M
2

R.ibadah 

agama 

lain 

30 30 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =  67.5

mimbar, asumsi =         12 

30 kursi ( 0,45x0,45) =        6.075

85.575

85.575x 

140% = 

119.805M2 

3 359.415
M2 
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flow 40%

Km/wc - 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

5.208 2 10.4 

ruang 

diskusi 

outdoor 

60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

60 modul duduk( 0,45x0,45) =

12.15

Asumsi stage(4x4)=      16

163.15

163.15 M2 163.15M
2

jumlah

720.27M
2

Unit Pendidikan dan Vokasional 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

r.kelas 60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

stage =      12

kontrol =        6

60 kursi ( 0,45x0,45) = 12,15     

165, 15

flow 40%

165,15x 

140% = 

231,21 M2 

1 231,21 
M2 

r.konseling 

&staff 

Sosial

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 kursi ( 0,45x0,45) =   0,8

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 almari  (0,6x1) =   0,6

11

flow 40%

11 x 140% = 

15,4 M2 

15,4 M2 
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perpustaka

an

60 60 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =    135

20 rak (0,6x2) =      24

60 meja modul (0,6x0,9) =   32,4

10 almari (0,6x1) =        6 

60 kursi ( 0,45x0,45) = 12,15     

209,55

flow 40%

209,55x 

140% = 

293,37 M2 

293,37 
M2 

r.instruktur 8 8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      18

8 meja ( 0,6x0,9) =   4.32

8 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

23.94

flow 40%

23.94x 

140% = 

33.516 M2 

33.516 
M2 

Ruang 

Bahasa

25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

r.komputer 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

r.menjahit 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

56.295

flow 40%

56.295x 

140% = 

78.813 M2 

2 78.813 

M2 

r.elektronik 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 
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27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

bengkel 

otomotif 

asumsi 400M2 400M2 

studio lukis 25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

27 kursi ( 0,45x0,45) =   1.62

76.95

flow 40%

76.95x 

140% = 

107.73  M2 

107.73  
M2 

r.fotografi Studio foto (6x10) =      60

Penyimpanan alat =      12

Kamar gelap =      12

25 modul berdiri(1,5x1,5) = 56,25

25 kursi (0,45x0,45) =   5,06

25 meja ( 0,6x0,9) =   13,5

158,81

flow 40% 

158,81x 

140%= 

222,33M2 

222,33 
M2 

Km/wc - 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

5.208 2 10.4 M2 

Gudang  Asumsi Gudang 12 M2 12 M2 

jumlah

1717.52
9

M2 

Unit Rekreasi & Olahraga 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 
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kebun,kola

m

Asumsi 1000 M2 

km/wc 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

3,72 x 
140%= 
5.208M2 

2 10.4 M2 

lap.tenis Standart 95.4M2 

lap.bad

minton 

Standart 159.08 
M2 

lap.basket Standart 366.8 
M2 

lap.voli Standart 171 M2 

gazebo 12 12 Modul ( 0,8x0,6 ) = 5,76  

flow 40%

5,76x140% = 

8,06 M2 

4 32,24M2 

amphy 

teater 

Rehabilita

nt+peerco

nselor+sta

f = 200 

modul (0,6x1,2) x200 = 144,0 201.6 M2 201.6 
M2 

home 

thater 

25 

rehabilit

an +staf 

27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

1 set home theatre (1x2) =             2 

27 kursi ( 0,45x0,45) =        1.62

64.37

flow 40%

56.295x 

140% = 

78.813 M2 

78.813 

M2 

studio Asumsi 36 M2 36 M2 
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musik 

jumlah 2151.33
M2 

Unit Hunian Rehabilitan 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

r.tidur 

rehabilita

n

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3

flow 40%

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

5 79.1 M2 

r.tidur 

pengas

uh 

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3

flow 40%

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

1 15,82 
M2 

r.keluarga

&

r.makan 

12 12modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   27

12 kursi ( 0,45x0,45 ) =  2,43

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

30,03

flow 40%

30,03x 140% 

= 42,04 M2 

2 84.04 
M2 

pantry 

2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 wastafel (0,5x0,9) = 0,45

1 kompor  (0,6x1) =   0,6

6,15

6,15 x 140% 

= 8,61 M2 

1 8,61 M2 
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flow 40%

km/wc 

12 Asumsi ; 3 kamar mandi untuk 12 

orang 

@ 2X1,5 = 3m2 

9M2 - 9M2 

Jumlah

Unit hunian terdiri dari 5 unit setiap kelompok tingkatan,serdangkan ada 3 tingkatan. 

Sehingga total unit hunian 5(@196.56 M2 )x 3=2948,4 
 

196.56 

M2 

 

2948.4 

M2 

Unit AfterCare 

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasitas Perhitungan 
Besaran 
Ruang 

Jumla
h

Ruan
g

Besaran
Total 

r. diskusi 25 25 modul berdiri(1,5x1,5) = 56,25

25 kursi (0,45x0,45) =   5,06

25 meja ( 0,6x0,9) =   13,5

74.81

flow 40% 

74.81x 

140%= 

104.734 M2 

104.734 
M2 

r.komputer 

&

r.arsip,Ope

rator 

2 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

4 meja ( 0,6x0,9) = 2.16

2 almari(0,6x1)  = 1,2 

4kursi ( 0,45x0,45) = 0.81

13.17

flow 40%

13.17x 

140% = 

18.438M2 

18.438M
2

Perpuistak

a-an  

15 15 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =

33.75

10 rak (0,6x2) =      12

15meja modul (0,6x0,9) =   8.1

4 almari (0,6x1) =        2.4 

59.2875x 

140% = 

83.M2 

83M2 
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15 kursi ( 0,45x0,45) = 3.0375

59.2875

flow 40%

r.tidur 2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

2 tempat tidur 1x2=      4

2 meja (0,6x1) =   1,2

2 almari  (0,6x1) =   1,2

11,3

flow 40%

11,3 x 140% 

= 15,82 M2 

15.82 
M2 

pantry 2 2 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1 meja (0,6x1) =   0,6

1 wastafel (0,5x0,9) = 0,45

1 kompor  (0,6x1) =   0,6

6,15

flow 40%

6,15 x 140% 

= 8,61 M2 

8,61 M2 

km/wc 2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 )= 0.72

1 kamar mandi (2x1,5)=      3

3.72

flow 40%

3,72 x 
140%= 
5.208M2 

2 10.4 M2 

lobby 20% total 

pasien = 

+ 8

8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   18

8 kursi ( 0,45x0,45 ) =  1.62

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

20.22

flow 40%

20.22x 140% 

= 28.308 
M2 

28.308 
M2 

jumlah 285.13M
2

Unit Penunjang

Kebutuha
n
Ruang 

Kapasit
as 

Perhitungan Besara
n

Ruang 

Jumla
h

Ruan

Besaran
Total 
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g

Hall  20% 

total 

kapasit

as(25) 

= + 8

8 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   18

8 kursi ( 0,45x0,45 ) =  1.62

1 TV( 0,6x1 ) =    0,6

20.22

flow 40%

20.22x 

140% 

=

28.308 
M2 

1 28.308 
M2 

r.tamu 6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

1 meja (0,6x1) =        0,6 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

14,7

flow 40%

14,7x 

140% 

= 20,58 
M2 

2 41.16 
M2 

r.serbagun

a

112 112modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =  252

112 kursi ( 0,45x0,45) =        22,68

274,68

flow 40%

274,68x 

140% = 

384,55M
2

1 384,55
2M2 

r.rapat 27 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

60.75

27 meja ( 0,6x0,9) = 14.58

27 kursi ( 0,45x0,45) =   5,4675

80,83

flow 40%

80,83x 

140% = 

113,162 
M2 

1

113,16
2
M2 

r.Area 

Director 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

14 M2 

Keg.pen

gelolaan/

administr

asi 

r.Program((

evaluasi)

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

2 28 M2 
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Manager((

primary

&Re-

entry) 

4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

2 28 M2 

r.senior 

conselor

6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

5 meja (0,6x1) =        3 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

17,1

flow 40%

17,1x 

140% 

= 23.94 
M2 

23.94 
M2 

r.seketaris 4 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      9 

2 kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 meja (0,6x1) =   0,6

10

flow 40%

10 x 

140% 

= 14 
M2 

14 M2 

r.administr

asi/Inter

n staff 

6 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =      

13,5

5 meja (0,6x1) =        3 

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

17,1

flow 40%

17,1x 

140% 

= 23.94 
M2 

23.94 
M2 

km/wc Laki-laki     2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

) = 0.72 

1 kamar mandi (2x1,5) =      3

wanita           3 kamar mandi 

(2x1,5) =    9

12.72

flow 40%

12.72x1

40% = 

17.8M2

17.8M
2

jumlah 682.86
2

Keg.serv

ice 

Dapur 

&pantry 

12 12 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   27 

5 meja (0,6x1) =   3

48.6x 

140% = 

1 68.04 
M2 
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1 meja (0.7x3) = 2.1

6 kursi ( 0,45x0,45) =        1,2

2 wastafel (0,5x0,9) = 0,9

2tempat cuci (2x3) =     12

4 kompor  (0,6x1) =   2.4

610.5

flow 40%

68.04M
2

ruang 

makan 

bersam

a

120 60modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =     

135

60 meja (0,6x1) =        36

60 kursi ( 0,45x0,45) =        12.15

183.15

flow 40%

183.15x 

140% = 

256.41 
M2 

1 256.41 
M2 

gudang 

persediaa

n dan alat 

2 Asumsi 40M2 1 40M2 

r.jemur,cuc

i,setrika 

25 Standart kegiatan(12M2)x25 = 300 M2 300 
M2 

Gudang 2 Asumsi 30M2 30M2 

R.kontrol 1 6M2 6M2 

R.tanki air 

&

pompa 

2 27 
18M2 

45M2 

R.genset 2 30M2 30M2 

R.panel 1 6M2 6M2 

r.house 

keeping 

/cleening 

service

30M2 30M2 
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r.man1tace

R.security 7,2M2 4 28,8M
2

parkir 100mobil

+

80Motor 

Mobil (100X(2,5X5)) =   1250

Motor (80X(1X2,5) =     200

1450

1450 M2 1450M
2

Penginapa

n Kamar 

Tidur(Main

tance,kea

manan 

,Mee,koki) 

R.duduk/b

ersam 

1 1 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =   4,5 

1kursi ( 0,45x0,45) =   0,4

1 tempat tidur 1x2=      4

1 meja (0,6x1) =   1,2

1 almari  (0,6x1) =   1,2

5.65

flow 40%

14 modul berdiri ( 1,5x1,5 ) =  

31.5

14kursi ( 0,45x0,45) =   2.835

1 meja (0,6x1) =       1,2

1 almari  (0,6x1) =       1,2

36.735

flow 40%

5.65 x 

140% 

= 7.91 
M2 

36.735 x 

140%

=54.7
89 M2 

14 110.74 
M2 

54.789 
M2 

km/wc  2 lav. berdiri ( 0,6x0,6 

) = 0.72 

4 kamar mandi (2x1,5) =     12

12.72

flow 40%

12.72x14

0% = 

17.8M2 

17.8M
2

jumlah 2473.5
79 

M2 

Sumber:Analisa penulis 

 Total kebutuhan luasan seluruh ruang dalam pusat rehabilitasi ketergantungan 

NAPZA adalah : 13147,232m2, dengan KDB 40% maka luasan site yang 

dibutuhkan adalah 
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100/40 x 13147,232= 32868~3.2 Ha 

 

V.2. PENENTUAN LOKASI DAN SITE  
Lokasi 

Dengan dasar pertimbangan lingkungan alami pada sub bab diatas, 

kemudian dilakukan analisa, sehingga menghasilkan lokasi yang dipilih 

sebagai pusat rehabilitasi ketergantungan NAPZA,terpilih lokasi pada 

Kabupaten Sleman sebagai Pusat Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA 

yang terletak pada lereng Gunung Merapi dengan ketinggian kurang lebih 

dari 800meter diatas permukaan air laut dengan potensi yang tertera pada 

tabel diatas (suhu relatif dingin dengan udara sejuk, kondisi alam yang 

berkontur dengan potensi keindahan alam, suasana alam yang jauh dari 

kebisingan kota, kepadatan penduduk tidak relatif tinggi, lahan yang 

tersedia masih luas, pencapaian yang mudah sebab didukung oleh infra 

struktur yang tersedia). 

Site  
Dari 17 Kecamatan diatas, yang memenuhi sebagai site untuk 

lingkungan alami terapetik dengan ciri-ciri; beriklim sejuk, noise rendah, 

memiliki view berupa sawah dan area hijau, lahan luas dan berkontur, 

peruntukan kawasan dengan tingkat kepadatan rendah dengan akses 

berada pada jalan Kaliurang adalah wilayah Pakem yang terletak di tepi 

jalan kaliurang kilometer 19,Kecamatan Pakem, dengan kondisi lahan 

kosong berupa area sawah berkontur, dan perumahan penduduk dengan 

tingkat sedang hingga rendah, yang mana memiliki noise rendah. Dengan 

batasan sebelah Utara rumah penduduk, sebelah Selatan jalan 

lingkungan, sebelah Barat lahan kosong. Memiliki nilai tambah,yaitu site 

dekat dengan RS.Grasia. Dengan KDB40% dan KLB30%(sumber DPU 

Cipta Karya Kab.Sleman), dengan batasan-batasan,yaitu: 

Sebelah Utara  : Rumah 

Sebelah Timur  : Sawah 

Sebelah Selatan : Ariani Souvenir 

Sebelah Barat  : Sawah , Vila 
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V.3. KONSEP TATA RUANG LUAR 
3.1. Konsep Tapak 

 
engolahan site mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembentukan 

lingkungan terapetik terutama suasana yang ingin ditampilkan yaitu, 

ketenangan, keakraban, kedinamisan dan keterbukaan. Konsep tersebut 

terjabar sebagai berikut, 

3.1.1. Pencapaian& sirkulasi 
PENCAPAIAN 

Main enterence dan side entrance merupakan salah satu komponen 

penting dalam sebuah bangunan. Sebagai sebuah akses yang 

menghubungkan antara dunia luar dan bangunan didalam site, keberadaan 

enterence mempunyai fungsi penting dalam membentuk lingkungan dan 

karakter bangunan yang akan pertama kali diterima pengunjung ketika 

mereka memasuki bangunan. 

 

Dengan pengolahan desain lebih lanjut sehingga kreteria suasana lingkungan 

terapetik terpenuhi, yaitu keakraban,ketenangan, kedinamisan, keterbukaan. 

Yaitu; 

� Pencapaian sirkulasi yang dinamis dengan bentuk taman melingkar, air 

mancur, vegetasi. 

� Penataan sirkulasi searah jarum Jam, dengan pencapaian In diletakan 

pada bagian utara sedangkan Outnya pada bagian Selatan, dengan 

square pada ujung yang berfungsi sebagai node yang berupa ruang 

hijau&patung/Kolam. 

� Pengaturan jarak,penataan vegetasi sebagai barier dan kolam dengan air 

mancur untuk mengatasi kebisingan yang ada. 

� Pemilihan vegetasi dan pengaturan jarak sehinga tidak menutup jarak 

pandang serta orientasi. 

� Pencapaian IN dan Out untuk ME kejelasan diutamakan sedang 

pengaturan pencapaian SE kedalam bangunan dengan pencapaian 

tersamar sedang outnya jelas terbuka/terlihat. 
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� Entrance pertama kali datang yang diarahkan langsung ke ruang 

penerimaan awal dengan desain pencapaian langsung dengan bentuk 

setengah lingkaran yang menguatkan kesan terbuka. 

 

Pencapaian  

� Sirkulasi yang digunakan sesuai keadaan tapak dimana berupa 

sistem sirkulasi berliku menyebar mengikuti kontur yang ada. Dimana 

titik-titik pertemuannya berupa taman atau plaza yang diolah atau 

dipandu denga tata lansekap.Sirkulasi langsung hanya diterapkan 

pada area penerimaan awal, sedangkan area lain menggunakan 

pencapaian tersamar dan berputar. 

� Sirkulasi dalam unit-unit bangunan dikhususkan untuk sirkulasi 

manusia, dimana masing-masing unit dihubungkan oleh jalur 

pedestrian. 

 

3.1.2.Konsep Orientasi 
� Arah barat untuk orientasi depan bangunan sebagai 

entrance(ruang penerimaan awal)orientasi memusat kedalam 

digunakan pada unit rehabilitasi, sedangkan pada unit medis memiliki 

orientasi ke penerimaan awal dan ke unit rehabilitasi. 

 

Untuk unit-rehabilitasi sesuai sifat 

kegiatannya, arah sinar matahari dan 

memiliki tujuan membentuk lingkungan 

terapetic community maka diperlukan 

suatu space sebagai pemersatu dengan 

wujud arah orientasi kedalam space ini. 

Space tersebut berupa communal 

space/open space dengan amphy 

theatre, taman beserta bale bengong, 

area rekreasi olah raga. 
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3.1.3.Konsep View 
� Berdasarkan keadaan site dan arah orientasi, view dibagi menjadi 

dua view utama yang searah arah orientasi dan view pendukung ke 

segala arah yang dapat berupa sawah, ladang, sehingga suasana 

keterbukaan, keakraban, ketenangan dapat terbentuk. 

� Keberadaan site didekat jalan raya kaliurang yang dikiri kanannya 

dapat dilihat vila-vila maupun perumahan penduduk yang 

prosentasenya lebih sedikit dibandingkan area hijau. Sehingga 

potensi berupa sawah pada sisi Timur, Utara, Selatan dimanfaatkan 

secara optimal sebagai view pendukung. Sedangkan pada sisi Barat 

yang berbatasan dengan jalan, disiasati dengan landscaping.

� Kontur site diolah lebih lanjut dengan cut&fill dengan 

mempertimbangkan tingkat privasi dengan penanaman vegetasi 

sebagai penguat panaorama alam, penguat tanah, pembentuk 

ruang(keprivacyan), pengarah sirkulasi. Tanpa melupakan 

penggunaan elemen air sebagai pendukung view( gerak air memiliki 

kedinamisan, penyejuk suasana). 

 

3.1.4.KonsepKontur 
Pemanfaatan kontur untuk mendukung pembentukan suasana 

lingkungan terapetik yaitu suasana kedinamis, keakrapan, ketenangan, 

keterbukaan serta mnunjang perolehan view optimal dengan 

pertimbangan; 

� Pemanfaatan kontur untuk mendukung tata massa dan tampilan 

bentuk massa sehingga menunjang perolehan view. 

� Penggunaan metode cut and fill dengan mempertimbangkan 

luasan site dan luasan bangunan, sehingga penempatan bangunan 

sesuai guna dan aman. 

� Untuk memperkuat tanah/ kontur tanah yang baru, dapat 

digunakan vegetasi berakar kuat dan pembuatan talut. 

3.1.5.Konsep Klimatologi 

Matahari:
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� Penggunaan elemen Horizontal (tritisan atap, lantai yang menjorok 

keluar,balkon, lamela atau kajang) sebagi pelindung matahari 

diperlukan untuk fasade Utara- Selatan(juga Barat 

Daya,Tenggara,Barat Laut dan Timur laut).Sedangkan fasade Barat-

Timur (Timur laut, barat laut) damenggunakan elemen 

Vertikal(dinding yang menonjol,panil atau logam). 

� Pembayangan; untuk menjaga agar sinar langsung matahari tidak 

masuk ke daam ruangan melalui bukaan. Teknik pembayangan 

antara lain dengan memakai tritisan dan tirai. 

� Pengaturan letak dan dimensi bukaan untuk mengatur agar 

cahaya bola langit dapat dimanfaatkan dengan baik. 

� Pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam ruang dan luar 

untuk memperoleh pemantulan yang baik(agar pemeratan cahaya 

efisien) tanpa menyilaukan mata serta pemilihan material. 

Tabel V.3.Material Penyerap Panas 

Bahan 
Bangunan 

Keterangan 

Bambu  Sedikit menyerap panas, daya pantul 20% 

Kayu  Kemampuan menyerap panas cukup baik. 

Beton Daya hantar panas rendah 

Batu Alam Penyerapan panas tinggi 

Alumunium Penghantar panas tinggi, daya pantul 85% 

Kaca Penghantar panas yang buruk, tapi daya serap 

besar 

Plastic Penghantar panas rendah, tapi daya serap 

rendah 

Sumber: Rizal Zahrul,DKK. 2003.Arsitektur Islam dan Tropis, Seminar 

Sehari:UMS,Surakarta 

 

� Penghijauan lingkungan adalah salah satu cara terbaik untuk 

mengatasi kesilauan, dengan tumbuhan rendah dan rerumputan, 

kesilauan tanah dapat dihindari, begitu juga kesilauan dari atas dapat 

dicegah dengan pohon yang tinggi. 

Angin
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� Penggunaan barier vegetasi digunakan terutama untuk 

mengurangi kecepatan angin yang datang dari arah barat laut, selain 

itu debu yang terbawa oleh angin dari jalan dapat tersaring. 

 

Tabel V.4.Vegetasi Sebagai Barier 

Jenis Vegetasi X Fungsi Sebagai 

Tanaman semak dan 

pohon berderet 
<3M pengurang debu sedikit 

sekali 

Tanaman semak dan 

pohon terlalu padat 
<5M pengurang debu sedikit 

Tanaman semak dan 

pohon sebagai saringan 

5-10M pengurang debu 

Lumayan 

Tanaman semak dan 

pohon yang lebar dan 

beraneka ragam 

20-40M pengurang debu tinggi 

Tanaman semak dan 

pohon yang lebar dan 

beraneka ragam 

>40M pengurang debu tinggi 

dan peredam noise 

Sumber: FX, Bmabang,Suskiyatno. 1997.Dasar-dasar Eko-Arsitektur, 

Jakarta:Kanisius. 

Tabel V.5.Analisa Vegetasi: 

Fungsi Jenis Vegetasi Penempatan 

Tanaman Sebagai 

Pelindung Angin 

Pohon berdaun lebat/ 

rapat, cukup tinggi, 

bentuk menyerupai 

lingkaran, misalnya 

akasia  

Pada sekeliling 

bangunan dan 

sekeliling pagar/ 

keliling kawasan. 

Pohon berdaun cuklup 

rapat, tinggi, bentuk 

Sekeliling taman/ 

open space, area 
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Tanaman Sebagai 

Pelindung 

menyerupai lingkaran 

atau elips horizontal/ 

pipih, misalnya 

beringin dan asem.  

parker dan dekat 

jalur sirkulasi. 

Tanaman sebagai 

Pelindung 

Matahari 

Pohon berdaun cukup 

rapat dengan 

ketinggian yang 

disesuaikan dengan 

bayangan yang 

diinginkan, misalnya 

cemara, beringin 

jambu. 

Di sekeliling 

bangunan yang ada 

dan di sekitar open 

space. 

John O. Simonds, Landscape Architecture, 1983 & Analisa penulis, 2003 

� Open space adalah sumber datangnya arus angin. Open space 

yang ditumbuhi vegetasi membuat pergerakan angin terhambat 

namun membawa kesejukan di siang hari.  

� Penghawaan alami akan efektif apabila angin tidak datang dari 

arah tegak lurus dengan jendela, varisi orientasi sampai 30% dari 

arah tegak lurus angin utama cukup efektif untuk memperoleh 

penghawaan alami.  

 

3.1.6.Konsep Noise 
� Karena site terletak ditepi jalan kaliurang, maka sumber noise 

yang paling besar berasal dari aktivitas lalu lalang kendaraan pada 

jalan tersebut. Berikut dapat dilihat pada keterangan gambar ,yaitu 

 

Berdasarkan keterangan diatas dan dasar pertimbangan yang telah 

disebutkan, maka  

� Pengaturan bangunan berdasarkan keadaan noise 

� Pada daerah yang memiliki noise, ditempatkan pada zona ramai 

dan representatif, yaitu area yang membutuhkan daya tarik sendiri 

sesuai dengan fungsi kegiatannya serta mudah dicapai publik. 
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� Pada zona transisi, ditempatkan pada daerah sentral dimana 

berada pada noise tinggi dan no noise serta merupakan area 

yang tidak dapat dicapai oleh publik secara bebas(untuk yang 

berkepentingan saja)(semi privat). 

� Pada daerah no noise ditempatkan zona tenang(privat), dimana 

pada daerah ini tidak dapat dicapai oleh umum. 

� Pengaturan jarak bangunan dari jalan raya serta penggunaan 

vegetasi dan kolam air sebagai buffer kebisingan. 

Tabel V.7.Hubungan Luas Taman Dengan Kebisingan 

Lebar 
halaman 

muka 

Pengurangan 
kebisingan daun 

jarang 

Pengurangan 
kebisingan oleh 

pagar daun rapat 

10 M 

20 M 

40 M 

3% 

7% 

11% 

8% 

11% 

13% 

Sumber: Indah Susanti.2004.Redesain Rumah Sakit Slamet Riyadi 

DiSurakarta ,TA Teknik Arsitektur UNS 

Tabel V.8.Kemampuan Penyerapan Jenis Rumput.

penyerapan bunyi diukur 
dengan db 

Macam Tumbuhan 

100HZ 1000H

z

5000H

z

Rumput Tipis(H=10-20Cm) 0.005 0.0  

Rumput Tebal (H=40-

50cm) 

0.005 0.12 0.15 

Tumbuhan Padi rapat 

90cm 

0.010 0.25 0.30 

Hutan 0.020 0.06 0.15 

Sumber: Indah Susanti.2004.Redesain Rumah Sakit Slamet Riyadi DiSurakarta 

,TA Teknik Arsitektur UNS 

� Penggunaan material yang memiliki kemampuan peredam suara , 

jika perlu penggunaan panel akustik. 
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Bahan juga mempunyai kemampuan mereduksi pengaruh alam, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel V.9.Kemampuan Bahan Mereduksi Pengaruh Alam 

Sumber: Hamidah Parto A.1997.Rumah Sakit Jantung diSemarang,TA Teknik 

Arsitektur UNS. 

3.1.7.Penzoningan 
� Penzoningan merupakan dasar dalam menentukan zone-zone 

untuk masing-masing pengelompokan ruang. Dalam menentukan 

zone tersebut harus meninjau analisa-analisa tapak yang telah 

dilakukan sebagai dasar penentuan . 

 

Penzoningan area diatas ditentukan berdasarkan analisa yang ada dan 

dasar pertimbangan dengan alasan-alasan antara lain; 

Pertimbangan 
Bahan 

Berat 
Bahan 

Sifat 
Akustik 

Terhadap 
Api 

Terhadap 
Panas 

Terhada
p Air 

Batu(bata, 

batako, 

porselen) 

Berat  Memantulk

an Suara 

Tahan Menyerap Tahan 

Kaca Relatif 

Berat 

Memantulk

an Suara 

Bisa 

Pecah 

Tidak 

Menyerap 

Tahan 

Kayu  Relatif 

Ringan 

Memantulk

an 

menyerap 

Kurang Menyerap Tidak 

Tahan 
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� Pengunjung datang dari ME menuju parkir kendaraan atau 

langsung masuk ke ruang penerimaan awal. Area parkir dibuat 

berdekatan dengan lobi peneriman awal, dimana tidak terlalu jauh 

dari pintu masuk bangunan. Sehingga area parkir pengunjung 

diletakan dikiri-kanan entrance.

� Unit penerimaan awal diletakkan di bagian depan setelah area 

parkir karena semua kegiatan berawal dari Unit tersebut dan baru 

setelah itu menuju ruang-ruang kegiatan lainnya. Sedangkan unit 

detoksifikasi diletakan agak tersamar namun tetap dengan 

kemudahan akses untuk keluar. Menginggat hubungan unit ini 

dengan rumah sakit disekitarnya. 

� Untuk kemudahan akses masuk supplay bahan makanan dan 

obat-obatan, maka zona servis diletakan dibagian kanan terletak 

dibelakang unit penerimaan awal, sehingga kendaraan pembawa 

supplay kebutuhan pusat rehabilitasi dapat langsung menuju ruang 

servis dari area parkir. 

� Unit rehabilitasi(unit transisi—unit terapi-unit vokasional-unit 

keagamaan-unit hunian) diletakkan ditengah bangunan dengan arah 

menghadap Barat-Timur, dengan alasan mendapat sinar matahari 

pagi secara maksimal dan juga sebagai respon terhadap bentuk site. 

3.1.8.Landscaping 
Tabel V.10.konsep Tata Vegetasi-Tata Air Terhadap Pembentukan 

Suasana 

 Keakraban Ketenangan Keterbukaan Kedinamisan 

Vegeta

si 

� Vegetasi 

digunakan 

untuk 

menghubungk

an unit yang 

satu dengan 

yang lain. 

� Mendukung 

keakraban, 

� Dapat 

menjadi unsur 

transisi dari 

masing-

masing 

kelompok 

kegiatan dan 

sekaligus 

sebagai 

� Menggunaka

n vegetasi 

dengan tinggi 

sedang dan 

rendah untuk 

memberikan 

rasa privat 

tapi masih 

tetap dapat 

� Keanekaraga

man tinggi-

rendahnya 

tanaman, 

dengan 

keaneka 

ragaman 

tekstur dan 

warna. 



B ab5 

PUSAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NAPZA diD.I.Yogyakarta Pendekat an Ther apeut i cCommuni t y 

36

BABV-KONSEP 

antara 

bangunan 

dengan 

lingkungannya 

dalam satu 

kawasan. 

barier 

terhadap 

noise. 

� Vegetasi 

dapat 

memberi 

kesan visual 

yang baik, 

teduh, 

nyaman dan 

aman. 

suara gemrisik 

dedaunan 

yang tertiup 

angin 

memiliki efek 

menentramka

n

dipantau dari 

dalam unit 

maupun dari 

luar.  

Memberikan 

suasana 

yang 

dinamis. 

� Vegetasi 

sebagai 

pengarah dan 

pembentuk 

ruang dengan 

ketinggian, 

bentuk serta 

efek 

bayangan 

yang 

dihasilkan 

pohon 

tersebut. 

Dengan 

peletakan 

� Penggunaan 

pohon barier 

dan pohon 

peneduh 

rindang 

sebagai barie 

dan transisi. 

� Penggunaan 

pohon 

peneduh 

sedikit dan 

tanaman 

semak 

sehingga 

cahay a dan 

arah pandang 

tak terhalang. 

Dengan 

kerapapatan 

jarak tanam 

kurang lebih 

3m. 

� Menggunaka

n tanaman 

penutup 

tanah.(batan

g tidak 

berkayu,bera

kal 

dangkal,h=2

0-50cm) 

menggunakan 

semak 

(batang tidak 

berkayu, 

percabangan 

dekat tanah, 
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berjarak 2-3M. berakar 

dangkal,h=5

0cm-

1M).yang 

ditanam 

sepanjang 

pinggir 

selasar. 

Yang meiliki 

aneka 

warna, 

bentuk daun. 

 

� Air dapat 

diolah secara 

arsitektural 

atau alamiah 

dan dapat 

diarahkan 

secara vertikal 

atau 

horizontal, 

dapat 

digunakan 

sebagai suatu 

elemen 

pengakrap/pe

mersatu 

� Memiliki daya 

penenang. 

� Air dapat 

memberikan 

suara latar 

belakang 

yang 

menentramka

n. 

� Meningkatkan 

nilai estetis 

bangunan, 

karena 

berkesan 

menyatu 

dengan alam. 

 

� Sifat air yaitu 

fleksibel, 

selalu 

mengalir, 

refleksi, 

transparan, 

sumber 

kekuatan 

,berkesan 

dingin dan 

simbol 

kehidupan. 

Air 

� Penggunaan 

kolam dengan 

aliran air yang 

kontinu 

disetiap area 

� Efek air yang 

diam 

memberikan 

suatu kesan 

visual yang 

� Pada tangga 

diarea 

entrance, 

disisi kiri-

kanan 

� Penggunaan 

kolam 

pancur pada 

area-area 

tertentu(area 
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pedestrian, 

yang 

menghubungk

an keunit-unit 

bangunan.  

menentramka

n, sedangkan 

kesan tenang 

di dapat 

melalui suara 

gemericiknya 

aliran air yang 

pelan. 

Ditempatkan 

terutama 

pada area 

detoksifikasi, 

dimana 

merupakan 

area isolasi, 

yang tingkat 

kejenuhannya 

pasien tinggi.  

didesain 

menggunaka

n kolam 

dengan 

bentuk kolam 

yang semakin 

menguatkan 

desain 

terbuka(welco

me). 

� Meletakan 

kolam berair 

tenang 

disekitar 

bangunan 

pada bidang 

bawah 

elemen 

transparant, 

sehingga 

kesan 

terbuka dan 

keleluasaan 

pandang 

lebih terasa. 

plazza,area 

ME) 

sehingga 

kemonotona

n lingkungan/ 

bangunan 

dan 

kejenuhan 

rehabilitan 

dapat 

tereduksi. 

Sumber: analisa Penulis; Psikologi Lingkungan; tapak, ruang dan struktur. 

� Unsur pembentuk suasana lain adalah street furniture 

(kursi,gazebo) ,material (soft dan hard material) perkerasan dan 

pencahayaan. 

Tabel V.11.Analisa Material Perkerasan 

Bahan Teksture Warna Karakter Efek 

Kerikil Kasar  Abu-abu Alamiah,hangat,de

kora-tif 

Ketenangan, 

Kesejukan 
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Tanah 

Liat 

Halus  Abu-abu Alamiah Ketenangan 

Batu 

bata 

Halus Merah,coklat Alamiah,menyegar

kan, dingin 

Ketenangan, 

Kesejukan 

Batu 

alam 

Kasar Putih,abu-

abu 

Alamiah, 

Menyegarkan,dingi

n

Ketenangan,k

ese-jukan 

Semen Kasar Abu-abu Alamiah, hangat Kesejukan 

Kayu Halus Coklat Hangat,lunak,alami

ah 

Semangat, 

sejuk 

Beton Kasar Abu-abu Modern,megah,ber

at,fo-rmil 

Kaku dan 

berat 

Sumber:Landscape Architecture,1978 

 Makro ;

Tabel V.12.Penggunaan Vegetasi Pada Tata Ruang Luar 

N
o

Fungsi Tanaman tanaman  Pemanfaatan 

1

.

Peneduh 

 

Contoh : Angsana 

Trembesi 

 

Johar 

 

Peneduh 

taman,jalan 

2 Pemagar 

 

Teh-tehan unit 

hunian,detoksifi

kasi  
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Contoh : Teh-tehan 

4 Pembatas/ 

pembentuk ruang 

 

Contoh : Fillisium 

Fillisium 

 

Antar bangunan

Peneduh 

 

5 Pengarah  

 

Contoh: Glondokan 

Palem raja 

Cemara kipas 

Pedestrian 

Plasa  

Jalur ME &SE 

6 Pengisi ruang 

 

Contoh : Serutan 

Serutan 

Palem Kuning 

Palem Merah  

Sudut 

bangunan 

Ruang terbuka 

antar bangunan 

Taman  

7 Penutup tanah 

(ground cover) 

 

Contoh : Soka 

Pangkas 

Kuning, soka, 

Sri rejeki 

 

Taman , area 

sirkulasi 

 

8 Pengalas 

 

Contoh : Rumput 

Rumput  

 

Taman 

Open space 

 

9 Penahan angin 

 

Cemara Angin 

 

Tepi tapak  

Tepi jalan/ 

pedestrian 
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Contoh : Cemara 

Angin 

1

0

Penghias 

 

Contoh : Bougenvil 

Teratai 

Soka 

Alamanda 

Bougenvil 

Teratai untuk 

kolam buatan 

dan telaga. 

Tanaman hias 

untuk taman, 

plaza, open 

space dll 

Sumber: Dokumen Rully & analisa penulis 

� Perkerasan menggunakan gabungan soft dan hard material. 

Dimana soft adalah rerumputan dan hard material adalah batu-

batuan, ataupun kayu. 

Untuk sirkulasi kendaraan menggunakan grass block, sedangkan 

untuk sirkulasi manusia berupa selasar berkanopi(untuk pejalan kaki) 

menggunakan kayu(kayu ulin) dan semen yang diolah dengan 

permainan bentuk dan material batuan(kerikil&batu alam).Pada area 

sirkulasi terbuka menggunakan batu lempeng yang disusun tanpa 

perekat atau berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar air hujan dapat 

merembes ,di sela-selanya dapat tumbuh rumput sebagai pengalas 

sehingga menonjolkan kealamiannya. 

Plazza/open space sebagai daerah interaksi antar-individu di luar 

bangunan membutuhkan penataan yang lebih spesifik, tidak seperti 

ruang terbuka biasa.Dipilih pola bentuk lingkaran, sebab memiliki 

karakter dinamis, disamping itu juga dapat memberi suatu pandangan 

ke segala arah. Alternatif bahan dasar perkerasan yang akan dipakai 

adalah beton sikat berpola sisik ikan, dimana tetap terdapat sela-sela 

tempat rembesan air dan tumbuhnya rumput. 

� Karena pengunjung memerlukan ruang luar sebagai salah satu 

terapi, maka tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berinteraksi 

dan melakukan terapi sangat diperlukan. Tempat-tempat tersebut 

dilengkapi dengan bangku tempat duduk, maupun gazebo/bale 
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bengong dengan kapsitas 5 orang dan 10 orang yang diletakan 

ditempat dengan view yang indah dan noise rendah. 

� Untuk pencahayaan outdoor (luar bangunan) di siang hari yaitu 

penanganan pencahayaan alami dari sinar matahari menggunakan 

filter vegetasi atau bangunan–bangunan sekitarnya. Penerangan 

pada malam hari mempengaruhi terbentuknya suasana keseluruhan. 

Disamping itu, penerangan di malam hari sangat penting dalam hal 

keamanan lingkungan atau kawasan.  

Bayangan erat hubungannya dengan bentuk dan tekstur 

tanaman. Bayangan ini berpengaruh terhadap warna yang ada di 

sekitarnya, membantu menciptakan suasana yang lebih dinamis, dan 

memberikan pemandangan meruang tertentu bagi kita. Bayangan 

muncul/terbentuk oleh adanya susunan daun, dahan, dan 

percabangan yang mendapatkan sinar matahari atau cahaya buatan 

(lampu) pada malam hari. Adanya sinar tersebut menghasilkan 

proyeksi pada bidang tanah atau dinding/ tembok yang kemudian 

memberikan kesan keteduhan. 

� Pengaturan jarak penerangan sesuai batas radius kuat  penerangan 

cahaya lampu.  
� Penerangan luar untuk menerangi jalan kaki, jalan, dan tempat-

tempat masuk. 

� Penerangan dapat juga memberi efek dramatis apabila digunakan 

sehubungan dengan penonjolan dinding untuk mempertegas 

bangku tempat duduk atau elemen-elemen lain seperti air mancur. 

Tingkat iluminasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta 

intensitas penggunaan tempat tersebut. 

� Intensitas penerangan yang tinggi diperlukan untuk menerangi jalan 

raya dan tempat-tempat lain yang digunakan secara intensif. 

� Penerangan dengan menggunakan warna yang berkesan hangat 

sangat baik untuk tempat-tempat sepi, sepanjang jalan dan di 

daerah parkir. 

Mikro ;

� Unit Medis,Detoksifikasi dan Unit Terapi 
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� Pada unit detoksifikasi, taman maupun open space dengan 

vegetasinya digunakan untuk mengisolasi ruang tersebut dari luar. 

Untuk itu dipakai vegetasi yang tinggi agar dapat mengenclosure 

unit tersebut. 

� Pada ruang-ruang medis, open space digunakan sebagai taman 

yang dapat menyejukan suasana. 

� Unit Stabilisasi & pemantapan 

� Pada unit keagamaan, open space bersifat terbuka dan sebagian 

menggunakan perkerasan untuk menampung kegiatan-kegiatan 

yang memungkinkan tidak terwadahi dalam ruangan ibadah. 

� Open space sebagai ruang Interaksi berupa taman dengan 

beberapa pohon perindang untuk menyejukan dan mengakrabkan 

suasana. 

Ruang-ruang luar yang dibentuk berfungsi sebagai ruang 

pergerakan atau sirkulasi, ruang kegiatan dan taman. Kegiatan 

interaksi yang terjadi di ruang luar meliputi kegiatan terapi(area 

psikoterapi kelompok) yang bersifat formal-santai, kegiatan olah 

raga &rekreatif, kegiatan pendidikan&ketrampilan. 

Open space pada ruang luar menjadi elemen yang meningkatkan 

kualitas ruang luar dan memberi nilai tambah penciptaan iklim mikro 

bangunan. Desain taman yang berisi tanaman, elemen air dan 

tempat berteduh mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagi tempat 

rekreasi dan berinteraksi secara bebas. Interaksi antara rehabilitan 

dengan staf, pekerja sosial, peer-conselor dan sesama rehabilitan 

diwadahi pada taman, iner courtyard, area terapi kelompok, 

lapangan olah raga. Sedangkan interaksi antara rehabilitan dengan 

masyarakat diwadahi pada zona publik(taman luar,area parkir). 

� Unit Pendidikan dan Vokasional. Taman maupun open space 

dengan vegetasinya berfungsi sebagai taman dan ruang kegiatan 

pembelajaran di alam bebas, baik kegiatan kelompok yang bersifat 

formal tapi santai maupun sebagai tempat untuk duduk dan 

mengobrol santai. 

� Unit Hunian 
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� Taman maupun open space dengan vegetasinya pada unit hunian 

selain berfungsi sebagai keindahan juga digunakan sebagai tempat 

interaksi sesama rehabilitan dan rehabilitan dengan peer-conselor 

baik dalam satu unit maupun antar unit. Oleh karena itu dilengkapi 

dengan fasilitas tempat duduk. 

� Menggunakan vegetasi dengan tinggi sedang dan rendah untuk 

memberikan rasa privat, tapi masih tetap dapat dipantau dari dalam 

unit maupun dari luar. 

� Vegetasi juga digunakan untuk memisahkan antar unit hunian 

berdasarkan tahapan program. 

� Vegetasi digunakan untuk menghubungkan unit hunian yang satu 

dengan yang lain. 

� Unit Service 

� Pada unit service, taman maupun open space dengan vegetasinya 

disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Seperti pada ruang disel 

dan laundry, digunakan untuk meredam suara bising yang 

ditimbulkan oleh mesin disel. Pada area parkir, open space 

cenderung digunakan sebagai area parkir. 

3.2.Konsep Pola Tata Massa  
Komposisi masa merupakan pendekatan pola tata massa yang dipakai 

dalam mendesign pusat rehabilitasi Ketergantungan yang direncanakan. 

Dengan sistem massa gabungan yang sesuai untuk kondisi site yang berkontur 

dan mendukung terbentuknya keakrapan dengan sirkulasi/pencapaian berupa 

koridor, pedestrian yang menguatkan suasana dinamis. Serta memiliki bentuk 

yang mendukung interaksi sosial yang dapat diolah dengan tata 

landscaping(vegetasi dan air) .Dimana bangunan dengan tata massa ini  

memiliki view keluar dan kedalam. 
Pada sistem massa gabungan nuansa keakraban diperoleh dari adanya 

ruang-ruang antar massa. Nuansa kedinamisan diperoleh dengan kebebasan 

menempatkan massa. Nuansa keterbukaan ditampilkan dengan memberikan 

orientasi yang bebas dan luas untuk mengamati lingkungan sekitar. Nuansa 

ketenangan didapatkan dengan menempatkan massa yang membutuhkan 

privacy pada daerah yang jauh dari sumber kebisingan. 

3.3. Organisasi Massa 
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Unit yang terdapat memiliki beragam kegiatan dengan tingkatan privasi 

yang beragam oleh karena itu diperlukan penataan massa yang mampu 

menggabungkan maupun mempermudah hubungan antar kelompok kegiatan 

serta mampu menghasilkan susana lingkungan alami terapetik yang akrab, 

dinamis, tenang dan terbuka. 

� Dengan pertimbangan tersebut maka tata masa secara makro 

dipilih radial sedangkan pada kelompok Kegiatan Mikro digunakan pola 

cluster dengan open space (plaza dan taman) yang mendukung 

terjadinya interaksi sosial dimana menunjang karakter akrap, dinamis dan 

terbuka .Pada pola cluster, keleluasaan dalam menikmati lingkungan 

sekitar, kebersamaan yang diciptakan dan terwadahinya ruang 

interaksi(keakraban)berupa taman (ketenangan), serta kedinamisan yang 

terdapat pada orientasi massa ke segala arah(keterbukaan) . 

� Pada kelompok kegiatan makro dimana menggunakan pola radial 

terdapat unit stabilisasi dan pemantapan yang terdiri dari beberapa 

pengelompokan unit yaitu unit keagamaan-terapi ,pendidikan 

&vokasional, hunian, serta unit olahraga dan rekreasi yang ditempatkan 

pada open space yang terletak dipusat.  

 

V.4. KONSEP TATA RUANG DALAM 
4.2. Unit Penerimaan Awal ( r.Medis) 

4.1.1.R.Wawancara  (r psikolog dan psikiater) 
Kedua ruang tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama 

dalam hal kegiatan mendalami kondisi/ keadaan jiwa korban napza. 

Dengan demikian maka ruang psikolog dan ruang psikiater yang 

dibutuhkan adalah “ruang psikolog dan psikiater yang nyaman, tenang, 

hangat, menimbulkan keakraban, dan mendatangkan hubungan 

sosialisasi.Ruang konsultasi dengan privacy tinggi dengan suasana akrab 

ditempatkan pada ruang tertutup dan Ruang konsultasi dengan suasana 

santai, rileks, informal ditempatkan pada ruang terbuka. 

d. Bentuk 

Untuk menimbulkan suasana akrab dapat kita peroleh dengan 

bentuk ruang yang sederhana ,Bentuk yang digunakan adalah bentuk 

bujur sangkar yang mendatangkan sifat hangat dikombinasikan 
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dengan bukaan jendela yang langsung ke view yang juga dapat 

mengurangi rasa tertutup ruang ,plafond yang tidak terlalu tinggi.  

e. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna biru langit dan hijau yang 

dapat menenangkan pikiran dan syaraf, menginginkan rileks, dapat 

mendinginkan diri baik secara fisik, mental dan emosional. 

Dikombinasikan dengan warna pastel yang direkomendasikan untuk 

ruang-ruang prosedur klinik. Elemen kayu diterapkan disini, sebab 

warna dari karakter kayu adalah hangat, nyaman. 

f. Tata Ruang  

Canter & Canter menemukan bahwa warna-warna terang, 

penambahan furniture baru yang lebih rileks, baik bentuk maupun 

susunannya, menambah hubungan sosialisasi dan mengurangi 

tindakan menarik diri dan pasif dari pasien (Canter & Canter, 

1979).Furniture yang digunakan adalah furniture berjenis santai yang 

berstruktur alami(bambu), tempat tidur, alas matras/karpet, furniture 

berbentuk sofa yang coszy dengan penatan letak yang santai. 

Dengan tak lupa memasukan vegetasi dan air kedalam ruang, baik 

berbentuk pot bunga dan akuarium. 

� Jenis furnitur (meja) yang digunakan adalah berbentuk 1/2bulat 

atau oval, sesuai dengan sifatnya yang tenang dan merangkum 

sekelilingnya . selain  

� Pada bidang lantai terbuat dari kayu, sebab warna coklat dari kayu 

mendatangkan efek hangat dan alamiah yang tak dapat dijumpai 

jika menggunakan warna cat coklat. 

4.1.2.Ruang Periksa  
Ruang periksa menampung kegiatan berupa diagnosa kondisi fisik 

dan pengobatan. Dengan demikian maka ruang periksa yang dibutukan 

adalah ruang periksa yang dapat mendatangkan rasa nyaman bagi yang 

membutuhkannya, serta tercipta sebuah ruang yang akrab, sehingga 

orang tidak akan takut dan sungkan untuk masuk.” 

d. Bentuk 
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Bentuk yang digunakan adalah bentuk bujur sangkar yang 

mendatangkan sifat hangat Dengan bukaan jendela yang luas, 

dimana dapat  

mendatangkan suasana keterbukaan terutama dalam hal keterbukaan 

visual.  

e. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna yang tenang yaitu biru 

langit, hal ini dikarenakan warna biru langit memang dianjurkan bagi 

ruang-ruang atau bangunan untuk prosedur kliinik. 

f. Tata Ruang (tata furnitur&material) 

� Furnitur yang digunakan adlah furnitur berjenis santai yang 

berstruktur lunak-cozy(sofa, dsb) 

� Furniture khusus periksa (seperti tempat tidur periksa), sebisa 

mungkin menunjukkan kesan santai dan hangat. Memasukan unsur 

alami berupa bunga-bunga hidup, dalam bentuk vas bunga. 

� Tata ruang pada ruang periksa, disusun tidak semestinya seperti 

pada ruang periksa dengan maksud untuk memberikan nuansa lain 

ruang periksa. Dengan penggunaan material kayu pada setengah 

permukaan dinding. 

4.2.Unit Detoksifikasi 
Unit ini sangat membutuhkan ketenangan dan privasi tinggi. 

Gangguan privasi(terutama pada hari-hari pertama rehabilitasi) akan 

menimbulkan rasa bingung dan gelisah. Rehabilitan pada tahap 

detoksifikasi harus diisolasi pada ruang khusus dengan pengawasan dan 

pengamanan yang kuat dimana selain petugas dilarang berhubungan 

dengan mereka.  

d. Bentuk 

Bentuk menyerupai ruang atau bangsal pada rumah sakit. Karena 

dalam ruang rehabilitasi, dirawat untuk menghilangkan gejala with 

drawal ,sehingga kesehatan secara fisik dan psikis menjadi baik. 

Bangsal ini akan memiliki bentuk keseluruhan berupa segi banyak 

atau lingkaran, dengan jendela pada sisi menghadap kekolam dan 

vegetasi di luar. Sehingga rasa tertekan karena terisolasi dalam ruang 
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dapat direduksi. Bentuk dasar yang digunakan adalah bentuk bujur 

sangkar yang mendatangkan sifat hangat  

e. Warna  

Warna yang digunakan  adalah warna yang tenang menyejukan 

yaitu hijau pupus , hal ini dikarenakan warna ini memiliki efek 

menenagkan dan umumnya digunakan pada rumah sakit. 

f. Tata ruang 

Desain pintu dan jendela dihindari menggunakan kaca yang 

mudah pecah, cukup kuat, tidak mudah didobrak, hanya dapat dikunci 

oleh perawat, sehingga mencegah rehabilitan mengunci atau 

mengurung diri dalam ruang, termasuk kamar mandi, juga perlu 

dipikirkan panel akustik yang diperlukan untuk meredam suara para 

rehabilitan yang berteriak-teriak umumnya. 

Bentuk hal dan koridor radial pada unit medis mempengaruhi 

kelancaran sirkulasi dan kontrol optimal dibanding koridor tungal atau 

ganda(Porteous J.D.,1997).Dengan permainan plafond yang 

melengkung serta permainan pola lantai menggunakan material batu, 

bertujuan agar suasana rumah sakit  dapat tereduksi sehingga 

mendatangkan keceriaan dan kedinamisan. 

 
4.3.Unit Stabilisasi 
4.3.1.Unit Psikoterapi (r.terapi kelompok-individu-keluarga) 

Ruang group terapi yang dibutuhkan adalah “ruang group terapi yang 

dapat menimbulkan suasana akrab diantara peserta group terapi, 

suasana keterbukaan dan hangat satu sama lain.” 

Sehingga perlu di perhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

d. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk kombinasi antara 

lengkung/ lingkaran dengan bujur sangkar yang memiliki kesan 

hangat dan merangkum sekelilingnya. Sedangkan pada ruang terapi 

keluarga menggunakan bentuk bujur sangkar.  

e. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna biru langit yang 

direkomendasikan bagi ruang-ruang prosedur klinik, dikombinasi 
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dengan warna orange yang dapat meningkatkan sosialisasi dan 

warna kuning yang dapat menghidupkan keceriaan/kehangatan. 

Penemuan lain, masih pada lingkungan psikiatrik, menemukan bahwa 

warna-warna terang, penambahan furniture baru yang lebih rileks, 

baik bentuk maupun susunannya, menambah hubungan sosialisasi 

dan mengurangi tindakan menarik diri dan pasif dari pasien (Canter & 

Canter, 1979).  

f. Tata Ruang  

� Penataan furnitur sosiopetal yang digunakan (meja) serta kursi 

membentuk lingkaran atau oval dan tanpamenggunakan meja atau 

kursi(lesehan) 

� Menggunakan material yang lunak untuk alas duduk, seperti 

karpet dan sofa. 

� Menggunakan elemen teekwood untuk bidang lantai dengan pola-

pola lantai yang melingkar, dengan batu alam pada pusatnya. 

� Keakraban diimplementasikan dalam bentuk ruang-ruang 

bersama, ruang konsultasi kelompok dalam kapasitas besar. Untuk 

menjaga privacy diakomodasi dalam bentuk ruang terapi individual. 

Kedua jenis ruang ini menggunakan skala intim dalam menentukan 

dimensi dan ukuran. 

� Kedinamisan diterapkan dengan menyebarkan ruang-ruang terapi 

pada beberapa bagian bangunan. Kondisi ini dimaksudkan 

memberikan pengalaman yang berbeda-beda. 

� Perletakan furnitur berada di tengah ruang mengikuti arah 

lingkaran 

� jenis-jenis material yang dapat membantu suasana keakraban 

yaitu jenis-jenis material yang bersifat alamiah, seperti bambu, 

rotan, kayu dan sebagainya dianggap bisa membawa keakraban 

jika dibanding dengan material lain seperti stainless steel, fibre, 

plastik dan sebangsanya ( supantandar,pamudji.1999.Disain 

Interior, Jakarta:Djambatan).  

4.3.2.Hunian Rehabilitan 

Unit hunian ibarat rumah bagi rehabilitan. Untuk itu perlu diciptakan 

suasana at home yang dapat membuat para rehabilitan merasa aman, 
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nyaman, tentram dan bahagia seperti berada di rumah sendiri serta betah 

didalamnya sehingga tidak ada keinginan untuk melarikan diri. Sesuai 

dengan keadaan klien yang sudah dianggap stabil, suasana yang dituntut 

lebih Teratur, nyaman, kekeluargaan maka Interaksi sosial dapat 

didorong dengan kedekatan secara fisik.  

d. Bentuk 

Menggunakan bentuk rumah pada umumnya, yaitu persegi yang 

ditambahi-dikurangi dengan penempatan jendela pada sekeliling 

rumah.(Keterbukaan didapatkan dengan keleluasaan dalam 

menikmati, mengamati secara fisik dan visual kondisi view lingkungan 

sekitar). Bentuk yang digunakan adalah bentuk bujur sangkar yang 

mendatangkan sifat hangat dengan bukaan jendela yang luas 

 

e. Warna 

Kedinamisan diterapkan dengan memakai beberapa bahan 

material dan warna-warna yang berbeda pada bagian interior. Pada 

ruang keluarga warna yang digunakan adalah warna kuning, yang 

dapat menghidupkan pembicaraan dan warna orange yang dapat 

mendatangkan perasaan gembira ,bermain dan bersenang-senang. 

Sedangkan pada ruang tidur menggunakan warna pastel yang 

memiliki efek dingin/sejuk, seperti hijau muda, biru muda. 

f. Tata Ruang 

Kebutuhan interaksi harus tetap memperhatikan privasi bagi 

setiap penghuni, dapat diatur dengan lingkungan sosialfugal atau 

sosiopetal 

� Ruang keluarga/living room berfungsi, sebagai sarana sosialisasi 

dalam satu unit hunian. Perletakan furnitur adalah mengarah ke 

dalam dan masih tetap mengikuti bentuk ruang. Dengan penerapan 

elemen kayu pada intrior dan batu alam pada eksterior. 

� Keakraban diwujudkan dalam suasana intim dalam ruang tidur 

yang terdiri dari tempat tidur ganda agar terjadi kontak sosial 

dengan privacy yang terjaga. Kamar tidur dengan keleluasaan 

visual sehingga tidak terdapat kesan mengurung dan menekan. 
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� Kualitas ruang mempengaruhi rasa nyaman pada ruang, diperoleh 

dari pencahayaan ruang yang cukup, warna dan pemilihan 

perabotan. 

� Finishing pada dinding menggunakan batu alam yang mempunyai 

sifat alami dengan pilihan warna gelap dan motif yang sederhana. 

4.3.3.Unit Vokasional&Pendidikan(r.kelas) 
Ruang-ruang kelas pada pemantapan pendidikan dan vokasional 

memiliki fungsi sama yaitu sebagai tempat belajar. Hubungan akrab yang 

terjalin antara guru dan instruktur dengan rehabilitan dapat menunjang 

penyerapan pendidikan dan ketrampilan yang diberikan. Oleh karena itu 

ruang kelas perlu diatur sedemikian rupa sehingga rehabilitan tidak 

merasa jenuh dan tertarik untuk berpartisipasi. Maka ruang kelas yang 

dibutuhkan adalah”ruang kelas yang nyaman, dapat mendatangkan 

semangat belajar dan daya konsentrasi tertentu”.  

Sehingga dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut : 

d. Bentuk  

Bentuk yang digunakan adalah bentuk lengkung yang memiliki 

sifat dinamis dengan fungsi untuk mereduksi sifat dan bentuk formal 

r.kelas pada umumnya.  

 

e. Warna  

Warna yang digunakan adalah warna kuning yang dapat 

mendatangkan daya konsentrasi, memudahkan mengingat, 

menanggulangi kesulitan belajar, dan memang direkomendasikan 

bagi ruang baca dan belajar. 

Kedinamisan diterapkan dengan memberikan warna-warna yang 

mencolok (kuning, merah, orange) agar mampu menimbulkan 

suasana kegiatan keterampilan yang interaktif dan kreatif. 

f. Tata Ruang 

� Penggunaan elemen batu alam pada kolom. 

� Menciptakan tata ruang yang tidak monoton dan selalu bergerak, 

dengan bentuk meja-kursi untuk pembelajaran berupa lingkaran 

atau oval.  
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� Keakraban diwujudkan dengan meletakkan skala normal untuk 

membentuk dimensi dan besaran ruang. 

� Keterbukaan didapatkan dengan memberikan keleluasaan visual 

dalam beraktivitas. 

� Menghindari kesan monoton pada dinding, plafond dan lantai 

4.2.4.Unit Keagamaan 
Ibadah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendekatkan 

kembali dengan Tuhan. Untuk mendukung kegiatan ini perlu ditunjang 

suasana yang khusyuk, tenang, sejuk dengan tetap memasukkan elemen 

alam agar mampu menyadarkan perasaan akan kebesaran dan 

keagungan Tuhan. 

a. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi yang memiliki sifat 

tenang dengan penggombinasian beberapa persegi tersebut 

sehingga membentuk L, dengan bentuk ortogonal pada persikuannya 

yang berkesan merangkum sekelilingnya. Dengan bentuk ini 

(L)diharapkan terdapat focus atau arah yang ke luar kearah open 

space yang berupa plaza untuk area diskusi. Dengan demikian maka 

akan tercipta suasana kebersamaan. 

Bentuk masjid mengambil bentuk persegi banyak yang umum kita 

jumpai pada bangunan-bangunan ibadah umat islam. 

 

b. Warna 

Warna yang diterapkan pada unit ibadah ini adalah warna asli 

materialnya yang berwarna gelap, sehingga selalu mengingatkan kita 

bahwa alam semesta ini tuhan pemiliknya. Kesucian dan kebesaran 

tuhan YME. Juga ditampilkan dengan pengaturan cahaya dan 

pembayangan pada tekstur material ekspose, sehingga didapatkan 
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pencahayaan yang hening  untuk menghadirkan suasana religusnya. 

Oleh karena keterbukaan dan pengolahan material dinding, berupa 

batu bata dan batu candi yang digunakan untuk lantai/ dinding. 

c. Tata Ruang 

� Penggunaan furnitur berbahan kayu 

� Pada unit keagamaan, open space segaja diletakkan untuk 

pengikat massa, dengan menggunakan perkerasan batu alam untuk 

fasilitas diskusi keagamaan outdoor. 

4.4.Unit Service,Rekreasi dan Olah raga 

Kedekatan(bangunan) secara fisik mempengaruhi jarak fisisk dan 

jarak fungsional sehingga mempererat persahabatan, karena 

mempermudah akses antar individu, menambah frekuensi penyesuaian 

diri, timbul rasa aman dan rasa kekeluargaan(baum,1984). Interaksi 

sosial rehabilitan antar unit diwadahi dalam ruang makan bersama, 

gazebo dan taman dalam.  

Unit Service (Ruang makan ) 

Ruang makan mewadahi psikologis korban napza berupa ; 

kekurangan gizi, nafsu makan menurun, makan tidak teratur, tidak 

pernah atau jarang makan bersama.Dengan demikian maka ruang 

makan yang dibutuhkan adalah “ruang makan yang dapat 

mendatangkan nafsu makan dan keinginan untuk melakukan kegiatan 

makan bersama.”Maka yang perlu diperhatikan pada ruang makan 

adalah: 

d. Bentuk  

Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi panjang yang 

memiliki sifat tenang dan dikombinasikan dengan bentuk bulat atau 

lingkaran yang memiliki sifat tenang dan merangkum sekelilingnya. 

Dengan bentuk ini ( terutama lingkaran / bulat ), diharapkan terdapat 

focus atau arah ke dalam. Dengan demikian maka akan tercipta 

suasana kebersamaan. 

 

e.  Warna  

Warna yang digunakan adalah warna orange yang dapat 

merangsang selera makan. 
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f.   Tata Ruang  

Jenis furnitur yang digunakan adalah berbentuk bulat/ persegi, 

sesuai dengan sifatnya yang tenang dan merangkum sekelilingnya. 

Selain itu juga dapat mengikuti bentuk ruangan yang ada. 

Furnitur menggunakan rotan dan besi untuk menciptakan kesan 

alami dan maskulin. 

Menggunakan elemen- elemen pedukung sebagai dekorasi 

ruang. 

Furnitur disusun dalam kelompok-kelompok dengan jumlah 

tertentu. 

 

V.5. STRUKTUR DAN UTILITAS 
Sistem bangunan bertujuan untuk memfungsikan bangunan dan lingkungan 

mampu agar penghuni yang menempati lingkungan ini merasa aman dan 

nyaman. Sistem yang menunjang kemampuan bangunan terdiri dari : 

 5.1.Sistem Struktur 
Bangunan direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip 

struktur bangunan berlantai banyak, yang terdiri dari sub struktur dan uper 

struktur. 

Bangunan yang direncanakan adalah bangunan pusat rehabilitasi dengan 

ketinggian 1 lt. Sehingga pondasi yang dipakai harus mendukung 

bangunan.Alternatif yang dipilih pondasi menerus untuk masa berlantai satu . 

5.1.1.Penentuan Sistem Upper Struktur 
Dari beberapa kriteria pada bab sebelumnya, maka sistem yang 

digunakan adalah sistem rangka. 

5.1.2.Struktur Atap 
Berdasarkan alternatif pada bab sebelumnya, maka sistem yang 

digunakan adalah atap genteng beton dengan dak beton. 

5.1.3.Modul Struktur 

Pemilihan modul yang tepat merupakan awal dalam memperoleh 

suatu ruang dan bentuk fisik bangunan.Terdapat dua macam modul yaitu 

modul horizontal dan modul vertikal. 

Modul efektif ditetapkan berdasarkan aktivitas yang terjadi serta 

sistem penerangan yang digunakan.Untuk penerangan alami, semakin 
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tinggi jarak modul semakin banyak sinar matahari yang masuk, sedang 

untuk penerangan buatan, tinggi ideal berkisar antara 2,40-2,70m.Bila 

memakai sistem ventilasi alam, maka tinggi ideal suatu ruang berkisar 3,00-

4,50 M.Untuk ventilasi buatan, tinggi ideal ±2,80m. 

Dari uraian diatas maka untuk bangunan diterrapkan modul vertikal 

dari langit-langit yang efisien dan efektif adalah 2,70-300m.  

5.1.4.Bahan Struktur 
Fungsi dinding pada bangunan ini adalah: 

Sesuai dengan karakteristik pada bab 4, maka bahan dinding yang 

akan digunakan adalah: 

� Bahan batu bata dengan dilapisi plesteran atau keramik untuk 

ruang yang menuntut hygeinis. 

� Penggunaan batu alam untuk memberi kesan alami dan memiliki 

efek psikologis yang sesuai. 

� Pemakaian kaca untuk bukaan. 

5.2.Sistem Utilitas 
5.2.1.Sistem Telekomunikasi 

Macam komunikasi yang berlangsung dalam bangunan yang 

direncanakan sebagai berikut : 

c. Telekomunikasi Intern, Yaitu menggunakan Intercome yang 

dikombinasikan dengan monitor dan central security secara audio 

visual. 

3) CCTV Monitor (Close Circuit Televisioni),Merupakan 

sistem keamanan bangunan yang dimonitor oleh central security 

secara non stop 24 jam. Sistem ini dilengkapi dengan alarm. 

4) Sistem suara,Merupakan sistem tata suara menyeluruh 

yang berhubungan dengan unit informasi, central security, dan 

emergency.

d. Telekomunikasi Ekstern 

- Telex, alat komunikasi dalam bentuk lembaran tertulis. 

- Telephone.

- Faximilie, sarana foto copy jarak jauh yang dapat digunakan untuk 

mengirim dokumen atau surat-surat penting. 
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3) Telepon 

Intern dengan interkkom, dikombinasikan dengna sisitem 

pengaman   yang di monitor secara audio visual dari sentra sirkuit 

untuk ruang security 

4) Teleks, Faksfimile dan Telegraf, Paging. 

Facsimile : alat fotokopi jarak jauh untuk pengiriman berita secara 

tertulis  melalui saluran telepon 

Paging    :  komunikasi satu arah ke luar bangunan ( panggilan ke 

tempat parkir) 

 

5.2.2.Sistem Keamanan 
Menginggat pada bangunan Pusat Rehabilitasi ini memiliki subjek 

yang beragam dan besar jumlahnya,maka diperlukan suatu sistem 

keamanan yang terpadu,sistem tersebut adalah, 

c. Audio and Video Connection System 

Menggunakan monitor TV dan direkam dengan video (record). 

Monitor TV  Monitor Kamera  Video (Record) 

Monitor kamera ditempatkan di perimaan awal, dan ruang-ruang 

lainnya. 

d. Alarm Emergency System 

Ditempatkan pada semua ruangan, sehingga bersifat 

otomatis.Ditunjang dengan audio dan video connection system alarm 

emergency call system, seperti; 

� Door and Exit Control pada pintu.Dengan perangkat elektronik 

pada pintu akan mengaktifkan pintu otomatis dan Kamera monitor 

announcer amplifier speaker

telkom

Telpon 

box 

Central
relay 

Operator Main 
Distribusin 

Ruangan

Riser shaft Cable term 
box 

controller intercom station
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pada ruang publik dan servis diawasi terpisah oleh satuan 

pengamanan. 

� Personal Entry Control..Dengan magnetic dan bagian-bagian 

ruang khusus seperti kamar, r.pertemuan dan kantor pengelola.Dan 

Penggunaan detector metal terhadap kendaraan tamu  yang 

dilakukan oleh satpam  

5.2.3.Sistem Elektrikal 
Skema jaringan listrik : 

 

Dalam perencanaan keseluruhan, maka sistem elektrikal menggunakan 

jasa PLN, sedangkan genset digunakan bila aliran listrik dari PLN dimatikan 

atau dalam keadaan darurat. Kontinuitas penggunaan bangunan 24 jam. 

Maka untuk daya primer didistribusikan dari PLN dengan tegangan 220 

Volt/380 Volt. 

5.2.4.Sistem Penangkal Petir 
Pengamanan terhadap petir dapat dilakukan dengan beberapa sistem 

yaitu sistem franklin, sistem farady dan sistem preventor. Sistem Franklin 

,melindungi isi dengan kerucut, digunakan pada atap yang relatif 

luas.Sistem farady, menggunakan tiang-tiang kecil yang dipasang di atas 

atap, sedangkan sistem preventor dilarang karena terlalu berbahaya, sebab 

menggunakan pencairan radioaktif. 

Karena termasuk bangunan umum, maka bangunan pusat rehabilitasi 

ini memerlukan penangkal petir, sisem penangkal petir yang digunakan 

adalah system faraday, yang terdiri atas : 

� Alat penerima pada atap bangunan setinggi 50 cm dengan jarak 

setiap 20 m. 

� Pemasangan menggunakan alat terbuat dari bahan cooper spit 

yang dihubungkan dengan kawat penghantar BCC ke elektroda 

METERAN TRAFO

GENERATOR TRAFO

SAKELAR
PEMINDAH 
OTOMATIS 

SUB TRAFO SEKERING

DISTRIBUSI

PLN
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tanah, ditanam sedalam 6 m, jarak antar terminal 6 – 7 m dengan 

tinggi 1,5 m. 

5.2.5.Sistem Pencegahan dan Pemadam Bahaya Kebakaran 
c. Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Sistem yang digunakan adalah sistem Fire Alarm, merupakan 

sistem detektor yang disesuaikan dengan kemungkinan penyebab 

kebakaran akibat kegiatan-kegiatan yang ada. 

Sistem detektor yang ada adalah  

� Detektor Api.Dengan sensor cahaya (photo cell) yang akan 

mengaktifkan detektor karena adanya respon terhadap cahaya api. 

� Detektor Asap.Dengan ionisasi, merupakan respon terhadap 

adanya asap yang terdeteksi oleh alat ini. Sistem ini bekerja dengan 

tingkat kepekaan asap dalam ruang 4%/m. Standar pemakaian 

adalah dengan luasan ruang 92 m2/unit. 

� Detektor Panas, menggunakan Thremostat. Alat ini menerima 

respon terhadap adanya perubahan suhu, dengan tubea atau 

sekering yang akan terputus apabila terkena panas. Alat ini bekerja 

pada kenaikan suhu 10oC/menit dan standar pemakaian ruang 

dengan luasan 46 m2/unit pada ketinggian plafond maksimum 4 m.  

Spesifikasi Perangkat :

Detektor 

� Asap :  

- Dipasang pada langit-langit untuk setiap ruangan dengan luas 

92 m2 dan ketinggian plafond 4 m diperlukan 1 detektor. 

- Jarak maksimum antar detektor untuk tinggi langit-langit 4 m 

adalah 12m. 

 

� Panas :  

- Dipasang pada langit-langit untuk setiap luasan 46 m2 dengan 

tinggi  plafond 4 m dipasang 1 detektor. 

- Jarak maksimal antar detektor untuk ketinggian plafond 4 m 

adalah 7 m. 
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� Api : Dipasang pada langit-langit dimana untuk setiap 100 

m2 dipasang 1 detektor. 

Terminal Box, diletakkan di tiap lantai yang dilengkapi dengan 

:manual station untuk menghidupkan alarm,tombol sinyal untuk 

mengecek kerusakan fire alarm,Portable Extinguisher.

Pusat Terminal.berfungsi sebagai pusat pengendalian dan 

pengaturan yang dilaksanakan oleh komputer sehingga 

kebakaran lebih cepat dapat diketahui. 

d. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran adalah sesuai dengan peraturan 

dalam persyaratan yang berlaku, yaitu : 

� Sistem Sprinkler, adalah alat yang dihubungkan dengan fire 

detector, yang secara otomatis akan mengguyurkan air dalam ruang 

apabila terjadi kebakaran. Alat dipasang pada plafond dengan 

standar pemakaian adalah untuk luas ruang minimal 3,25 m2/unit 

dan maksimal 12 m2 dengan jarak 4 m. 

� Sistem Portable Fire Extinguisher , tabung, berisi CO2 digunakan 

bila kebakaran berasal dari cornsleting atau kebakaran akibat listrik 

dan alat elektrikal dan sebagainya. Dengan volume 2 galon dapat 

digunakan untuk ruang seluas 200 m2.

� Fire Hydrant. Terdapat di setiap lantai dengan jumlah disesuaikan 

luasan bangunan dan sumber air berasal dari pengolahan air (water 

treatment). 

5.2.6.Sistem Sanitasi 
c. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Air kotor atau limbaah adalah air yang telah selesai digunakan 

oleh berbagai kegiatan manusia seperti rumah tangga, industri,  

bangunan umum dan lain-lain. (utilitas bangunan, ir Hartono Poerbo, 

M. Arch) 

Pengolahan air kotor meliputi kegiatan antara lain : 

� Pengumpulan dan 

membawa air buangan 

� Pengolahan air buangan 

� Pembuangan akhir 

aiar buangan 
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Cara pengolahan air buangan dapat di bagai menjadi  

� Sistem komunal ( sewerage sistem), buangan air kotor di salurkan 

ke jaringan air kota dan berkhir pada instalasi pengolahan air 

buangan kota dan sistem individual,buangan air kotor langsung 

disalurkan kelubang penampungan dan diolah secara an aerobik] 

air kotor pelayanan umum

air kotor                bak penangkap lemak                bak kontrol        

 

peresapan                                                              septic tank              

air kotor kamar mandi dan perkurasan

water closet  

washtafel shaft         septic tank        peresapan 

bath tube 

air kotor dari lantai dasar

laundry  

 bak penangkap lemak       bak kontrol       septic tank                    

dapur 

air hujan

air hujan                  saluran air hujan            bak kontrol             

roil 

 

d. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Air bersih diolah dalam water treatment dimana hasil olahan 

tersebut merupakan air yang sehat dan menjadi kebutuhan fire 

hydrant. Air bersih diperoleh dari PAM. Kedua sumber air tersebut 

ditampung di dalam reservoir bawah tanah dan didistribusikan 

dengan pompa distribusi ke tangki air di atas bangunan. 

• Sistem Distribusi 

Sistem yang digunakan adalah Down Feed Distribution dengan 

penghematan energi. Air dari reservoir bawah dipompa keatas 

,kemudian didistribusikan keruang-ruang. 
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5.2.7.Jaringan Sampah 
Skema jaringan sistem sampah : 

 

5.3. Persyaratan Ruang 
5.3.1.Pencahayaan 

Untuk bangunan ini, pencahayaan dibagi menjadi dua yaitu 

pencahayaan alami dan buatan.  

a. Pencahayaan Alami 

- Penerangan Langsung (L) 

Yaitu sinar matahari yang langsung masuk dalam ruang, sifat 

penerangan kuat dan jelas mengenai obyek. Ditujukan untuk 

memperoleh suasana keterbukaan, dan menyatu dengan 

lingkungan luar, serta untuk memberikan suasana hangat. Di 

dalam bangunan diwujudkan dengan desain skylight dan 

bukaan bukaan tertentu.  

- Penerangan Tidak Langsung (TL) 

Yaitu sinar matahari dipantulkan dahulu sebelum masuk 

ruangan, Sifat penerangan lebih lemah dan tidak langsung 

mengenai obyek. Bertujuan untuk memberikan penerangan 

secukupnya bagi kegiatan yang berlangsung di dalam 

bangunan.  

b. Pencahayaan Buatan 

Teknik penerangan yaitu: 

- Penerangan lampu terhadap suatu tempat/ obyek meliputi 

penerangan langsung yaitu lampu memancarkan sinar 

langsung ke obyek,di gunakan untuk kegiatan aktif. 

Penerangan tidak langsung yaitu lampu memancarkan sinar 

melalui cara dan peralatan lain sehingga sinar yang sampai ke 

obyek bukan langsung berasal dari lampu. Sifat sinar yang 

dihasilkan adalah lembut. Memberikan suasana yang lebih 

santai. 

-Ruang-ruang yang membutuhkan penerangan buatan antara lain : 

SAMPAH BAK 
SAMPAH 

TPA TRUK 
PENGANGKUT 
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- Seluruh ruangan pada malam hari 

- Ruang-ruang privat, ruang servis/ pelayanan dan ruang-ruang 

terbuka untuk faktor keamanan 

-Pemilihan jenis penerangan dan jenis lampu disesuaikan dengan 

fungsi ruang dan aktivitas di dalamnya, luasan ruang yang 

diberi penerangan dan suasana yang diinginkan karena 

berkaitan dengan karakter ruang. 

5.3.2.Penghawaan 
Penghawaan pada ruang dibagi menjadi dua yaitu penghawaan alami 

dan penghawaan buatan. Untuk bangunan rumah sakit diupayakan 

seoptimal mungkin memanfaatkan penghawaan alami yang 

memberikan rasa nyaman bagi para pelaku di dalamnya. 

a. Penghawaan Alami 

Dasar pemikiran : 

- Pemanfaatan udara alami secara cross ventilation 

- Pemanfaatan unsur lansekap atau tanaman sebagai penyaring 

udara kotor dan panas 

Dasar pertimbangannya adalah : 

1) Standar kenyamanan ruangan dalam 

- Suhu kamar ideal di Indonesia yaitu antara 25 – 28oC

- Pergerakan udara antara 0,1 – 0,15 m/det 

- Kelembaban udara 40 – 60 % 

2) Kebutuhan udara bersih yang didasarkan pada kebutuhan 

manusia, kesehatan dan kenyamanan 

3) Arah angin dan kecepatan udara 

Hal-hal di atas dapat dicapai dengan memberikan bukaan-bukaan 

(jendela, lubang ventilasi) yang mampu melancarkan sirkulasi 

udara dalam ruang. 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan antara lain menggunakan AC (air conditioner)

dan exhaust fan yang mampu memberikan kenyamanan pada 

ruang secara konstan. Ruang-ruang yang mutlak menggunakan 

penghawaan buatan antara lain : 

- Laboratorium 
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- r.home thater 

- studio  

- dll 

Sistem AC terbagi menjadi : 

a) Sistem AC sentral 

Keuntungan : 

- Digunakan pada ruang-ruang yang tidak menimbulkan 

pengaruh kontaminasi penyakit 

- Peralatan yang menimbulkan kebisingan letaknya terpisah 

- Lebih ekonomis 

Kerugian : 

- Berpotensi menularkan penyakit lewat kontaminasi udara 

- Tidak praktis karena instalasi rumit/ kompleks 

b) Sistem AC split/ setempat 

Keuntungan : 

- Bahaya kontaminasi penyakit lewat udara dapat dicegah 

- Dapat digunakan untuk ruang yang membutuhkan 

spesifikasi kondisi udara khusus tanpa mengganggu ruang 

lain 

- Lebih menghemat pemakaian listrik 

- Instalasi sederhana 

Kerugian : 

- Lebih membutuhkan perawatan 

- Luas ruang yang dilayani terbatas 

Pada bangunan ini sistem AC yang digunakan adalah AC split/ 

setempat. 

Penggunaan exhaust fan antara lain pada kamar mandi dan ruang-

ruang servis yang terkena gangguan bau, asap dan debu. 

Diupayakan menggunakan exhaust fan dengan sistem blower yang 

dapat mengeluarkan udara di dalam ruangan karena udara kurang 

bergerak atau tidak bergerak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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www..InfoNAPZA.or.id 

www.nida.nih.gov 

www.e-psikologi.co.id 

www.pdk.go.id 

www.infokes.com 
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www.kompas.com 
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