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ABSTRAK 

Nama  : Arif Firmansyah 

NIM  : 140701034 

Program Studi / Fakultas : Arsitektur / Sains dan Teknologi (FST) 

Judul Skripsi : Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Aceh Besar 

Tanggal Sidang : 28 Januari 2020 / 03 Jumadil-Akhirah 1441 H 

Tebal Skripsi : 162 halaman 

Pembimbing I : Maysarah Binti Bakri, S.T., M. Arch 

Pembimbing II : Nurul Fakriah, M.Arch 

Kata Kunci  : Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, 

Arsitektur Perilaku 

 Narkoba menyebabkan rusaknya generasi bangsa yang dapat 

mempengaruhi kerusakan moral dan hilangnya akhlak para pemuda. Usia Produktif 

memiliki jumlah pengguna yang besar dan meningkat setiap tahunnya. Dalam 

agama islam pemakaian obat obatan terlarang sangat dilarangkan karena termasuk 

pada golongan yang memabukkan. Faktor lingkungan tempat para pengguna 

narkoba tinggal juga dapat mempengaruhi proses penyembuhan 

ketergantungannya.  

 Pengguna narkoba memerlukan wadah serta lingkungan yang dapat 

mengurangi penggunaan narkoba secara bertahap hingga terlepas dari narkoba 

berupa Pusat Rehabilitasi Narkoba di Aceh Besar dengan merapkan tema Arsitektur 

Perilaku. Kondisi tapak yang memiliki view yang baik, kondisi iklim yang nyaman, 

serta akses yang mudah dicapai dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Arsitektur 

Perilaku.  

 Pusat Rehabilitasi Narkoba diharapkan mampu memberikan dampak positif 

berupa berkurangnya tingkat kecanduan narkoba, berkurangnya tingkat kejahatan 

dimasyarakat serta menambah daya kreativitas para rehabilitas. 
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ABSTRACT 
 

  Drugs cause the destruction of the nation's generation which can affect the 

moral damage and moral loss of the youth. Productive Age has a large number of 

users and is increasing every year. In Islam, the use of illegal drugs is strictly 

prohibited because it is an intoxicating group. Environmental factors in which drug 

users live can also affect the healing process for their addiction.  

 Drug users need a container and an environment that can gradually reduce 

drug use until they are separated from drugs in the form of the Drug Rehabilitation 

Center in Aceh Besar by implementing the theme of Behavioral Architecture. Site 

conditions that have a good view, comfortable climatic conditions, and easy access 

can be in accordance with the principles of Behavioral Architecture.  

 The Drug Rehabilitation Center is expected to have a positive impact in the 

form of reduced drug addiction, reduced crime rates in the community and 

increased creativity for the rehabilitation workers. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Aceh merupakan Bumi Serambi Mekah sering diindentikkan dengan 

sebuah wilayah dimana islam bukan hanya menjadi agama mayoritas 

penduduknya, melainkan juga dianggap sebagai sebuah karakteristik yang 

membedakannya dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan 

globalisasi yang cepat, dan kemajuan teknologi telah memberikan nilai 

tambah yaitu misalnya kemudahan dalam mengakses informasi dan 

pengetahuan, yang selanjutnya dapat berdampak pada perubahan prilaku 

masyarakat. Salah satunya adalah narkoba di Aceh yang semakin hari 

semakin meningkat. Masalah narkoba semakin meresahkan masyarakat, baik 

di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara maju. 

Masyarakat Indonesia telah mulai merasakan keresahan tersebut. Masalah 

narkoba ini sudah menjadi masalah nasional yang dirasakan semakin sulit 

untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali (Partodiharjo,2006).  

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan upaya coba-

coba dalam lingkungan sosial. Semakin lama pemakaian, maka risiko 

kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis narkoba yang 

digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan 

(teler). Hingga pada titik tak mampu melewatkan satu hari tanpa narkoba. 

Aceh adalah tempat di mana persoalan narkoba telah tumbuh begitu 

dalam hingga sulit untuk “dicabut”. Hal ini diibaratkan seperti penyakit 

kronis yang makin akut dari waktu ke waktu. Aceh identik dengan ganja 

(cannabis sativa), padahal di tempat ini, masyarakatnya terkenal kental akan 

identitas agama (Islam) yang di anut. Tidak tanggung-tanggung, banyak 

kebijakan publik atau peraturan yang berlaku secara umum, yang harus 

dipatuhi oleh khalayak, mengacu pada ketentuan hukum Islam (syari’ah), 

seperti pemberlakuan syari’at Islam di Aceh. 
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Aceh menduduki peringkat ketiga dalam kasus narkoba di Sumatera 

setelah Sumatera Utara dan Riau,  Jumlah tahanan atau narapidana seluruh 

Aceh yang terlibat kasus narkoba rata-rata di atas 50%,  bahkan di Rutan Sigli 

mencapai 80%. Dari total penghuni rumah tahanan pada tahun 2014 tercatat 

80.179 orang melakukan penyalahgunaan narkoba di Aceh. Angka ini sangat 

menkhawatirkan kita dan generasi yang akan datang. Narkoba merupakan 

musuh bersama yang harus dijauhi oleh semua kalangan, khususnya para 

generasi muda Aceh, karena narkoba sangat berbahaya dan merusak masa 

depan anak bangsa. Pemerintah juga tidak boleh hanya bergantung pada 

hukuman mati. Narkoba harus diberantas dan diatasi secepat mungkin. 

Perederannnya harus dihentikan serta para korban yang menjadi pecandu 

harus direhabilitasi di tempat yang layak. 

Tabel 1.1. Peringkat Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://news.metrotvnews.com (02 November 2017) 

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang saat ini 

menjadi persoalan yang sangat serius. Peningkatan jumlah pengguna dari 

tahun ke tahun selalu signifikan. Narkotika dan obat terlarang juga telah 

masuk ke semua institusi dan kalangan. Apabila masalah ini tidak ditangani 

secara serius, Indonesia akan kehilangan generasi penerus bangsa.  

No NAMA DAERAH PERSENTASE 

1 Jakarta 4.74% 

2 Kalimantan Timur 3.07% 

3 Sumatra Utara 3.06% 

4 Riau 2.94% 

5 Yogyakarta 2.37% 

6 Jawa Barat 2.34% 

7 Maluku 2.32% 

8 Aceh 2.22% 

9 Bali 2.19% 

10 Sulawesi Utara 2.11% 
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Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Daerah Aceh, pada tahun 

2014 1.305 tersangka terdata terkait narkoba. Angka itu meningkat pada 

tahun 2015 tersangka menjadi 1.344 orang, dan pada tahun 2016 menjadi 

1.440 orang ditetapkan sebagai pemakai aktif. Sedangkan pada tahun 2017 

Angka itu semakin  meningkat menjadi 1.685 orang. Mereka rata-rata terlibat 

dalam kasus ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Para penyalahgunaan narkoba di 

Aceh rata-rata berusia 14-65 tahun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Tersangka Penyalahgunaan Narkoba 

Sumber : Badan Narkotika Nasional daerah Aceh, 2018 

Narkoba telah menimbulkan banyak korban terutama kalangan muda

 pada usia produktif. Masalah ini tidak berdampak negatif bagi pemakainya 

saja namun berdampak lebih luas terhadap kehidupan keluarga dan 

masyarakat bahkan membahayakan keamanan dan ketertiban. Besarnya 

masalah akibat dari penyalahgunaan narkoba ini tentu saja harus 

mendapatkan penanganan yang serius dari semua pihak. Masalah pemulihan 

memerlukan strategi, program yang dilaksanakan juga harus tepat dan 

terarah, seperti memertikan perancangan tentang Arsitektur Perilaku pada 

pusat rebabilitasi narkoba. 

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, 

1,305 1,344 1,440
1,685
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Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan 

putusan rehabilitasi. SEMA 4/2010 menyebutkan lima syarat untuk 

mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:  

1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan. 

2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari 

(terlampir dalam SEMA). 

3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika.  

4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater. 

5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. 

Berdasarkan data dari BNN Indonesia, Aceh hanya memiliki empat 

tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Satu Pusat Rehabilitasi dikelola 

pemerintahan, sedangkan sisanya di kelola oleh badan non-pemerintah. 

Tabel 1.2. Jumlah Tempat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 

JUMLAH PANTI REHABILITASI/RUMAH SAKIT JIWA BAGI KORBAN 

PENYALAHGUNA NARKOBA 

NO PROVINSI 
DIKELOLA 

PEMERINT

AH 

DIKELOLA 

OLEH 

YAYASAN 

MASYARAKAT 

NO PROVINSI DIKELOLA 

PEMERINTAH 

DIKELOLA 

OLEH 

YAYASAN 

MASYARAKAT 
1 ACEH 1 3 16 KALTIM 1 2 

2 BALI 5 6 17 KEPRI - 3 

3 BABEL 1 1 18 LAMPUNG 1 1 

4 BANTEN 3 8 19 MALIKU 2 - 

5 BENGKULU 1 - 20 NTB 3 2 

6 DIY 3 7 21 NTT 1 1 

7 DKI JAKARTA 18 17 22 PAPUA 1 1 

8 GORONTALO 2 3 23 RIAU 2 1 

9 JAMBI 1 3 24 SULSEL 7 4 

10 JABAR 10 36 25 SULTENG 1 - 

11 JATENG 8 25 26 SULUT 4 2 

12 JATIM 6 10 27 SUMBAR 3 2 

13 KALBAR 4 3 28 SUMSEL 2 4 

14 KALSEL 3 2 29 SUMUT 3 25 
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15 KALTENG - 3     

 

Aceh juga terdapat beberapa pusat Rehabilitasi Narkoba. Berdasarkan 

uraian diatas dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Aceh serta 

minimnya pusat Rehabilitasi Narkoba di Aceh tersebut, maka dibutuhkan 

penambahan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Aceh. sedangkan untuk fasilitas 

berdasarkan analisa penulis di beberapa tempat rehabilitasi, fasilitas pusat 

rehabilitasi narkoba di Aceh masih banyak yang tidak memerhatikan 

pengguna bangunan. Hal tersebut menyebabkan tidak nyamannya pasien 

yang berada di pusat rehabilitasi.  Agar para penyalahgunaan narkoba 

mendapatkan fasilitas perawatan secara maksimal serta dapat membantu 

proses penyembuhan pasien. Selain untuk mendapatkan fasilitas secara 

maksimal tempat ini juga membantu membentuk karakter dan sikap serta 

kreativitas pasien agar diterima kembali ke khalayak masyarakat umum.  

1.2 Maksud dan Tujuan  

1.2.1 Maksud 

Menciptakan sebuah wadah pelayanan dan tempat rehabilitasi terpadu 

yang komprehensif, efesien dan berstandar baik, dengan konsep dan tema 

yang sesuai. Tempat ini nantinya juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk 

memberikan informasi tentang masalah narkoba, harapan para korban dapat 

sembuh dari ketergantungan yang nantinya dengan mudah diterima oleh 

masyarakat luas. 

 1.2.2 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah sebagai berikut : 

a) Merancang bangunan pusat rehabilitasi narkoba yang dapat membantu 

dalam proses penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba. 

b) Untuk mewujudkan kenyamanan pengguna, terutama korban 

penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan konsep arsitektur perilaku 

dengan pendekatan Healing environment. 

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2017 
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c) Menyediakan fasilitas revitalisasi dan mengembalikan fungsi personal 

masing-masing rehabilitan melalui proses yang terencana dan bertahap 

sesuai prosedur yang sudah ada sehingga rehabilitan kembali ke 

masyarakat sebagai individu yang mandiri dan berguna. 

d) Mendapatkan layanan yang memadai dan maksimal selama masa 

rehabilitasi.    

e) Mendapatkan kehidupan yang layak dan memiliki potensi dalam 

mengembangkan kemampuan di bidang masing - masing.  

1.3 Identifikasi Masalah 

a) Bagaimana mendesain bangunan pusat rehabilitasi narkoba yang 

mendukung proses penyembuhan ? 

b) Bagaimana penerapan tema Arsitektur perilaku dengan pendekatan 

serenity in fluidity pada bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba ? 

c) Bagaimana menerapkan sebuah bangunan yang dapat mewadahi 

pemakai bangunan dengan karakter tersebut ? 

d) Bagaimana pengaturan ruang dalam dan ruang luar sebagai penunjang 

proses rehabilitasi yang sesuai dengan tema rancangan. 

e) Bagaimana membuat semua elemen rancangan berfungsi sesuai 

fungsinya. 

1.4 Pendekatan 

Pada metode pendekatan ini menjelaskan tentang tahapan atau proses 

kegiatan yang dilakukan dalam merancang Pusat Rehabilitasi Narkoba 

adalah: 

1. Studi lapangan  

Studi lapangan merupakan observasi secara umum dan 

mengumpulkan data awal tentang kondisi lahan dan lingkungan 

sekitarnya yang dibutuhkan untuk memaksimalkan perancangan. 

2. Studi literatur 

Mempelajari studi literatur yang berkaitan dengan objek 

perancangan, teori yang mendukung topik dan tema, standar, peraturan 
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dan peruntukan yang berhubungan dengan objek perancangan baik fisik 

maupun nonfisik. 

3. Studi Banding Sejenis  

Membandingkan objek yang akan dirancang dengan objek atau 

perencanaan yang telah dilakukan terhadap objek sejenis yang ada di 

Indonesia maupun di luar negeri. 

1.5 Lingkup/Batasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Objek  

Ruang lingkup/ batasan yang ada pada Perancangan Pusat Rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba ini bertujuan untuk menghindari perluasan 

pembahasan yang terkait dengan latar belakang, permasalahan, dan tujuan 

yang sesuai dengan objek serta tema yang dipakai dalam perancangan. Ruang 

lingkup/ batasan yang dipakai adalah sebagai berikut :  

1. Objek  

Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba ini diperuntukkan memberikan 

rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan memberikan pelatihan 

kretivitas bagi para pasien. Objek perancangan menyediakan sarana dan 

prasarana penunjang fungsi pusat rehabilitasi dan pengembangan kreativitas 

para pasien antar lain : unit rehab medis, rehab sosial, UGD, ruang 

perawatan, kamar inap, sarana ibadah, ruang kelas, pusat terapi, dan lain-

lain. 

2. Pengguna (user) 

User pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini adalah pengguna 

narkoba pada rentang usia 15 tahun keatas, para pasien dibantu oleh 

dokter/perawat, dokter psikologi, pengelola, pelatih keterampilan, dan staf 

lainnya serta para pengunjung yang berasal dari keluarga pasien. 

3. Tapak  

Tapak yang dipakai dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi harus memiliki 

potensi yang dapat menambah kemudahan penyembuhan. Tapak ditunjang 

dengan kondisi lingkungan dan view yang baik serta mendekatkan para 
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pengguna dengan alam. Selain itu lokasi mudah dijangkau juga dapat 

memudahkan para pengguna.  

4. Skala Layanan  

Skala layanan yang digunakan pada Perancangan Pusat Rehabilitasi di 

Kabupaten Aceh Besar adalah skala regional yaitu Provinsi Aceh dan 

berada dibawah Kementrian Kesehatan serta dibiayai oleh pemerintah. 

1.5.2 Ruang Lingkup Tema  

Pendekatan Tema perancangan yang dipakai dalam Perancangan Pusat 

Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba adalah Healing Environment dengan 

memakai prinsip-prinsip memulihkan kembali kesehatan indera pasien,  

material alami, sistem pencahayaan alami, bentuk yang nyaman, kebersihan 

dan udara yang bersih. 
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1.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMILIHAN JUDUL 

Perancangan pusat Rehabilitasi 
penyalahgunaan Narkoba di 
Aceh dengan pendekatan 
Arsitektur Prilaku 

LATAR BELAKANG 

Meningkatnya korban penyalahgunaan 
narkoba di aceh. 

Kurangnya fasilitas rehabilitasi di aceh, 
serta masih kurang pusat rehabilitasi 
narkoba rawat inap di Banda Aceh 

PERMASALAHAN 

Fasilitas Pusat rehabilitasi saat ini 
belum cukup “optimal” dalam 
mewadahi penghuni  Pusat rehabilitasi 
di provinsi Aceh ini sebagian besar 
hanya mengutamakan sisi 
fungsionalnya saja. 

Banyaknya anggapan bahwa proses 
penyembuhan hanya dilakukan dengan 
proses medis saja. 

TUJUAN 

Merancang pusat rehabilitasi narkoba 
dengan memperhatikan tata ergonomi 
yang baik dan benar untuk pusat 
rehabilitasi  

Merancang pusat rehabilitasi dengan 
memperhatikan psikologi ruang yang 
sangat berpengaruh pada tingkat stress 
pengguna ruang  

Merancang pusat rehabilitasi yang tidak 
hanya mementingkan sisi fungsinya saja. 

PENGUMPULAN DATA 

Mengumpulkan data yang diperoleh 
dengan melakukan pengumpulan data 
primer dan sekunder untuk mengolah 
data sesuai data dan literature terkait. 

DATA PRIMER 
- Data dari BNN Aceh 
- Data Pusat Rehabilitasi 
- Documentasi Pribadi 
 

DATA SEKUNDER 
- Buku 
- Jurnal 
- Internet 
 

ANALISA 

SINTESA 

KONSEP PERANCANGAN 
 

Site Plan 
Kebutuhan Ruang 

Layout 
Furnitur 
Material 

Warna Pencahayaan 

Final design  
Perancangan Pusat Rehabilitasi 

Narkoba Banda Aceh 
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1.7 Sistematika Laporan  

Adapun sistematika dalam penulisan Laporan Seminar Perancangan ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang dari Perencanaan Pusat Rehabilitasi 

Ketergantungan Narkoba Provinsi Aceh, maksud dan tujuan, sasaran, 

identifikasi masalah, pendekatan rancangan, lingkup dan batasan 

perancangan, kerangka pikir dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  DESKRIPSI PERANCANGAN  

Berisi berbagai pengertian dan tinjauan tentang kasus perencanaan, data 

mengenai lokasi perancangan, termasuk rencana tata ruang wilayah yang 

didalamnya berisi KDB, KLB, program ruang dan kebutuhan ruang. 

BAB  III ELABORASI TEMA  

Menjelaskan latar belakang pemilihan dan pengertian tema 

perancangan, interpretasi tema, dan studi banding proyek dengan tema sejenis 

sehingga menghasilkan kesimpulan tentang penjelasan tema.  

BAB  IV ANALISA  

Menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan terdiri dari analisis 

fungsional, analisis kondisi lingkungan analisis sistem struktur, dan analisis 

sistem utilitas sehingga menghasilkan kesimpulan analisis yang digunakan 

pada tahap perancangan. 

BAB  V KONSEP PERANCANGAN  

Tahap penyelesaian konsep perancangan berdasarkan analisis perilaku 

pasien dan melalui tahapan konsep dasar, konsep perancangan tapak, dan 

konsep perancangan bangunan.  
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BAB II TEMA 

2.1 Latar Belakang Tema  

Perancangan Bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Aceh Besar yang 

memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan bagi para penyalahguna narkoba  

dalam upaya mewujudkan wadah bagi pasien, memerlukan suatu pendekatan 

dalam arsitektural yang baik dan tepat. Pendekatan arsitektural yang 

menekankan faktor kenyamanan dan kebutuhan bagi pasien untuk 

mengembangkan perencanaan serta perancangan fasilitas pusat rehabilitasi 

adalah pendekatan arsitektur perilaku.  

  Pendekatan arsitektur perilaku bertujuan untuk mewadahi perilaku 

pengguna sebagai membantu proses terapi. Dengan pendekatan ini, pasien 

sebagai pengguna utama, tidak akan merasa canggung. Pada kebanyakan 

pusat rehabilitasi narkoba yang ada saat ini, nilai-nilai kemanusiaan tidak 

diindahkan. Pertimbangan utama hanya memaksimalkan perawatan medis 

dan sosialnya saja.   

Arsitek sebagai koordinator dari banyak disiplin yang terlibat dalam 

proses konstruksi saat ini adalah kunci dari keberhasilan penerapan arsitektur 

perilaku. Perancangan yang baik akan mendapat keuntungan dalam jangka 

panjang bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya.  

Pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba ini, digunakan 

arsitektur perilaku sebagai tema dalam perancangan. Hal ini karena dalam 

arsitektur perilaku akan dilakukan beberapa kajian (telah disebutkan di atas) 

sehingga dari kajian-kajian tersebut, kita dapat menentukan program-

program dan pola hubungan antar ruang maupun desain ruang dan perabot 

serta suasana di dalam suatu bangunan agar penghuni merasa betah dan 

nyaman.   

Pusat Rehabilitasi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba ini harus 

dirancang dengan memperhatikan pengguna ini terutama si pasien, dimana 
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pasien ini mempunyai perilaku yang berbeda dengan orang yang bukan 

penderita ketergantungan NAPZA.  

Berdasarkan data dari BNN Perilaku umum dari penderita 

ketergantungan NAPZA adalah sebagai berikut :  

1. Pembohong, biasanya mereka adalah orang yang terkenal sebagai 

pembohong, karena bakal melakukan apa saja demi mendapatkan 

NAPZA yang biasa mereka pakai.  

2. Dekat dengan kriminal, mereka suka mencuri demi mendapatkan apa 

yang mereka inginkan, yang paling dikhawatirkan bahwa mereka tega 

membunuh.  

3. Senang dengan kekerasan, mereka senang dengan kekerasan dan 

perbuatan maksiat, bergaul dengan bebas tanpa terikat dan kungkungan.  

4. Tidak punya rasa sayang sama orang lain, yang mereka cintai hanya satu 

yaitu obat-obatan yang digunakannya.  

5. Lupa, mereka lupa/tidak tahu bagaimana untuk berteman atau 

berkomunikasi dengan keluarga atau teman. 

6. Pembosan, dunia yang dijalani oleh orang normal serasa membosankan, 

dipenuhi oleh orang-orang kolot dan munafik. 

Perilaku dari penderita ketika akan direhabilitasi adalah sebagai berikut :1 

1. Agresif dan brutal, misalnya ingin bunuh diri atau membunuh manusia 

lainnya, teriak, memaki, dan lain sebagainya.  

2. Sifat super dan kuasa, mudah naik darah dan hilangnya rasa malu.  

3. Sifat cemburu, timbul gangguan jiwa disertai kecurigaan yang 

berlebihan, tidak memperlihatkan dirinya sendiri dan keluarga.  

4. Hilang kesadaran diri, nafsu makan, depresi, merosotnya kepribadian 

berupa kemunduran mental dan runtuhnya ketahanan dalam menghadapi 

 
1Sumiati,dkk., 2009, Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan &Ketergantungan NAPZA. J
akarta:  Trans Info Media  
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problema. Menghindari sinar, baik siang maupun malam hari guna 

menghindari silau pada pupil mata.  

5. Timbul halusinasi berat pada indra penglihatan dan pendengaran, dimana 

sering mendengar atau memandang sesuatu yang sebenarnya tidak ada.  

6. Terjadi perubahan persepsi waktu, ruang, warna, dan objek benda yang 

sebenarnya.  

7. Tidak adanya koordinasi, serta disorientasi, nafas memburu, gerakan 

tidak terkendali,  

8. Menendang-nendang, berteriak, menggeliat dan berputar-putar dan 

cenderung menutupi dirinya dengan kain / selimut. 

Agar proses rehabilitasi untuk si pasien dapat berjalan lancar maka harus 

diperhatikan lingkungan dari si pasien. Lingkungan tersebut haruslah 

nyaman, aman, dan sehat sesuai dengan perilaku dari pasien. Oleh karena itu, 

untuk mendesain sebuah panti rehabilitasi ini perlu dilakukan studi perilaku 

dari si pasien dan tema arsitektur perilaku sangat sesuai dimana arsitektur 

yang dibuat dengan mempertimbangkan segala aspek yang tanggap terhadap 

reaksi manusia dan dapat mempengaruhi pola pikir, karakteristik manusia 

sebagai pemakai lingkungan. 

2.2 Pengertian  

2.2.1 Pengertian Arsitektur  

1. Arsitektur adalah kristalisasi dari pandangan hidup sehingga arsitektur 

bukan semata-mata teknik dan estetika bangunan, atau terpecah-pecah 

menjadi kelompok-kelompok seperti ranah keteknikan, rana seni, atau 

ranah sosial (Marcella, 2004:26). 

2. Arsitetur merupakan sintesis integral antara teori dan praktik. Teori 

arsitektur tidak bisa dilepaskan dari dunia nyata,baik dunia yang 

merupakan lingkungan fisik maupun berupa lingkungan intelektual 

manusia (Marcella, 2004:17). 

3. Arsitektur pada umumnya dipikirkan (dirancang) dan diwujudkan 

(dibangun) sebagai tanggapan terhadap keadaan atau kondisi yang ada. 
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Kondisi kadang bersifat fungsional atau perefleksian dari derajat sosial, 

ekonomi, politik atau bahkan kelakuan-kelakuan atau ujuan-tujuan 

simbolis (F.D.K. Ching. 2000:Viii). 

4. Arsitektur adalah wujud paduan cita-cita, norma budaya, kondisi alam 

lingkungan serta potensi bahan-bahan yang terkandung di alam yang 

diwujudkan secara akal, nalar, dan perasaan manusia untuk mewujudkan 

kebutuhan dasar manusia (Fikriarini & Maslucha.2007:1). 

Dari penjelasan disimpulkan bahwa arsitektur adalah seni merancang 

bangunan bagi manusia yang bernaluri mencari keamanan dan kenyamanan 

diri demi kesejahteraan jiwa dan raganya, serta untuk memenuhi kepuasan 

diri menciptakan suatu keindahan. 

2.2.2 Pengertian Perilaku 

1. Menurut J.B Watson (1878-1958) memandang psikologi sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang prilaku karena prilaku mudah diamati. Sebagai 

objek studi empiris, perilaku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

a) Perilaku itu sendiri kasatmata, tetapi penyebab terjadinya perilaku 

secara langsung mungkin tidak dapat diamati.  

b) Perilaku mengenal berbagai tingkatan, yaitu perilaku sederhana dan 

stereoptip, seperti binatang bersel satu perilaku kompleks seperti 

perilaku sosial manusia perilaku sederhana, seperti refleks, tetapi ada 

juga yang melibatkan proses mental biologis yang lebih tinggih. 

c) Perilaku bervariasi dengan klasifikasi : kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, yang menunjukan pada sifat rasional, emosional dan 

gerakkan fisik dalam berperilaku.  

d) Perilaku bisa didasari dan bisa juga tidak disadari. 

2. Kata prilaku menunjukan manusia dalam aksinya,berkaitan dengan 

semua aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan 

sesamanya  

ataupun dengan lingkungan fisiknya (Marcella.2004:1). 

3. Pembentukan dasar perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu:  
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a) Nature yaitu semua perilaku manusia bersumber dari pembawaan 

biologis manusia, semua prilaku manusia diatur melalui naluri 

genetika. 

b) Nurture yaitu semua perilaku manusia didapatkan dari pengalaman 

atau pelatihan (Marcella.2004:19). 

Menurut ilmu Psikolog Perilaku yang berbeda-beda antara manusia, 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini dikarenakan perbedaan lingkungan 

fisik dan sosial budaya yang dimiliki oleh setiap manusia. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah : 

1. Privasi  

Privasi merupakan usaha untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan 

pada manusia, dimana privasi manusia berbeda-beda tergantung pada kondisi 

fisik dan psikologisnya.  

2. Density (Kepadatan) dan Crowding (Kesesakan)  

Density adalah ukuran matematis dari jumlah orang perunit ruang, 

sedangkan Crowding merupakan psikologis atau menunjuk pada pengalaman 

terkurung atau terhalang oleh terlalu banyak orang.  

3. Proksemik  

Merupakan suatu teori dan pengamatan yang mengungkapkan tentang 

kondisi ruang yang menyenangkan bagi manusia untuk melakukan interaksi 

sosial. Faktor ini nantinya akan mengupas masalah bentuk, ukuran, dan 

penempatan perabot yang menyenangkan bagi tiap-tiap kegiatan yang 

dilakukan manusia. 

4. Territoriality  

Kecenderungan untuk menyatakan suatu wilayah atau daerah sebagai 

milik seseorang atau sekelompok manusia. Territoriality bertujuan untuk 

mendapatkan privasi dan pengakuan, sehingga daerah tersebut akan dijaga 

dengan rasa memiliki dan tanggung jawab.  
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5. Ruang Pribadi dan Personalia  

Selain wilayah teritori yang ditujukan secara fisik, manusia juga 

memiliki adanya ruang pribadi. Dimensi ruang yang dibutuhkan bisa 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan dipengaruhi oleh karakteristik 

individu (kepribadian, suasana hati, jenis kelamin, usia). 

6. Antropometrik 

Proporsi dimensi tubuh manusia serta karakteristik fisiologisnya dari 

kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang berbeda-beda. Faktor ini 

terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dan kegiatan manusia secara nyaman 

dan menyenangkan.  

7. Makna dan Persepsi  

Manusia bereaksi terhadap lingkungan melalui makna lingkungan itu 

baginya. Komunikasi dalam masyarakat diwakili dalam susunan ruang dan 

bentuk. Selain itu, bangunan mempunyai makna-makna atau persepsi bagi 

masyarakat yang dipengaruhi oleh tata letak, organisasi dan sifat bangunan 

itu sendiri. Persepsi dapat mengacu pada dua sudut pandang, yaitu:  

1. Persepsi manusia sebagai manusia  

2. Persepsi manusia sebagai perancang  

8. Lambang dan Simbol  

Manusia sangat membutuhkan identitas, baik bagi dirinya maupun 

benda-benda di sekitarnya. Pada kenyataan sehari-hari, kebutuhan identitas 

ini akan ditampilkan dengan simbol.  

9. Orientasi  

Terhadap beberapa cara arsitektural agar seseorang tidak tersesat di 

dalam suatu daerah bangunan yang cukup besar. Diantaranya adalah 

penempatan ruang-ruang yang fungsinya penting pada tempat yang paling 

dikenali oleh masyarakat, penempatan tanda-tanda itu di tempat yang mudah 

terlihat, dan pembedaan zona dengan penggunaan bahan, bentuk, warna yang 

berbeda-beda (Fikriarini dan Maslucha.2007:48). 
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2.2.3 Pengertian Behaviour Architecthure (Arsitektur Perilaku)  

Behavior Architecture (Arsitektur perilaku) ialah suatu konsep yang 

dalam selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam 

perancangannya, yakni kaitan perilaku dengan desain arsitektur (sebagai 

lingkungan fisik). 

Perancangan arsitektur berdasarkan pendekatan perilaku ini 

mendasarkan pertimbangan-pertimbangan perancangan, diantaranya pada 

hasil penelitian di dalam bidang psikologi arsitektur atau psikologi 

lingkungan.  

a. POE (Post Occupancy Evaluation), merupakan penilaian sistematis 

tentang bagaimana sebuah bangunan atau obyek arsitektur berfungsi, 

dilihat dari sudut pandang penghuni atau penggunanya.  

b. BM (Behavioral Mapping), merupakan metode pemetaan untuk 

merekam kebiasaan manusia, termasuk lokasi favorit di mana mereka 

duduk, berdiri atau menghabiskan waktu.  

c. CM (Cognitive Mapping), umumnya digunakan dalam perancangan kota 

untuk mengetahui bagaimana suatu masyarakat mengidentifikasi places, 

landmarks dan ciri-ciri kota lainnya.  

d. SDT (Semantic Differential Technique), teknik untuk melakukan 

penilaian afektif tentang bagaimana seseorang memiliki perasaan 

tertentu terhadap tempat-tempat tertentu.  

e. TM (Trace Measure), mempelajari jejak-jejak interaksi yang terjadi. 
 

2.2.4  Tinjauan Tema Dalam Perspektif Keislaman  

“Behaviour Architecture (Arsitektur Perilaku)” dalam perspektif islam 

sangat berkaitan dengan akhlak dan lingkungan. Dimana akhlak adalah nilai 

pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa 

manusia, lalu tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, 

natural, refleks. Menurut M.Anis Matta yaitu akhlak seseorang akan muncul 
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dari gabungan antara iman yang ada dalam hatinya ditambah dengan amal 

shalih yang diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari.  

AKHLAK= IMAN+AMAL SHALIH 

Dari rumus di atas kita dapat mengetahu bahwa apabila iman seseorang 

itu berada dalam suatu puncak yang tinggi,yang tentu saja ditambah dengan 

amal shalih yang dikerjakannya berdasarkan imannya itu, maka tentu saja 

akan melahirkan akhlak yang baik dan sebaliknya.  

Perilaku (akhlak) ialah sikap-sikap atau perilaku yang tampak dari 

pelaksanaan aqidah dan syariah. Persoalan akhlak menyangkut 

perkembangan kepribadian seseorang. Seseorang akan mempunyai akhlak 

yang mulia apabila ia telah memiliki dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan. 

Tetapi, bila dasar keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka rendah 

pula akhlak dan moral seseorang. Mereka akan berbuat apa saja yang menurut 

pikiran dan perasaan walaupun bertentangan dengan ajaran Agam Islam.  

Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti : perangai, 

tabrat, tingkah laku, budipekeri dan adat. Berasal juga dari kata khalaq yang 

berarti kejadian, buatan dan ciptaan. Secara bahasa akhlak diartikan sebagai 

perangai, adat istiadat, tabiat atau system perilaku yang dibuat atau sifat-sifat 

manusia yang terdidik. Akhlak maupun syariah pada dasarnya membahas 

perilaku manusia, yang berbeda di antara keduanya adalah objek material. 

Syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum yaitu wajib, sunat, 

mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia 

dari segi nilai atau etika, yaitu perbuatan yang baik dan buruk. Akhlak 

merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran islam. Bahkan maksud 

diturunkannya agama adalah untuk membimbing sikap dan perilaku manusia 

agar sesuai dengan firmannya. Agama menyuruh manusia agar meninggalkan 

kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan sikap dan perilaku yang 

baik. 
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Agama menuntut manusia agar memelihara dan mengembangkan 

kecenderungan mental yang bersih dan jiwa yang suci, Rasul bersabda : 

“Tiadalah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku 

manusia” 

2.3  Landasan Teori  

Untuk mengulas mengenai Arsitektur Perilaku akan dikaitkan pada 

empat hal yang saling berhubungan yaitu:  

1. Psikologi Lingkungan 

2. Psikologi Manusia  

3. Arsitektur untuk Manusia   

4. Tata Ruang 

Berikut ini pembahasan dari keempat hal tersebut, yaitu:  

2.3.1 Psikologi Lingkungan    

Psikologi Lingkungan adalah bidang psikologi yang meneliti khusus 

hubungan antara lingkungan fisik dan tingkah laku serta pengalaman 

manusia. Faktor yang sangat kuat mempengaruhi manusia adalah lingkungan. 

Menurut UU No. 4 tahun 1982, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan dari pembahasan 

mengenai psikologi lingkungan pada kajian arsitektur perilaku adalah untuk 

menganalisa, menjelaskan, meramalkan, dan jika perlu mempengaruhi atau 

merekayasa hubungan antara tingkah laku manusia dengan lingkungannya. 

Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan konsep ruang yang 

diharapakan sesuai dengan perilaku manusia/pemakai ruang. Masalah-

masalah yang dihadapi manusia dalam hubungannya dengan lingkungan 

alamnya adalah: 

a. Lingkungan yang terbatas  

b. Polusi (pencemaran)  
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c. Penggunaan dan penyalahgunaan tanah yang menyebabkan erosi, banjir, 

dsb.  

d. Masalah kependudukan  

e. Energi dan ekonomi yang terbatas 

Selain itu, masalah yang juga mendapat perhatian dalam psikologi 

lingkungan adalah bagaimana orang menilai keindahan lingkungan (estetika 

lingkungan).    

Menurut Berlyne, seorang pakar psikologi, faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam mengatasi masalah ini adalah:  

a) Kompleksitas yaitu berapa banyak ragam komponen yang membentuk 

suatu lingkungan.  

b) Novelty atau keunikan yaitu seberapa jauh lingkungan tersebut 

mengandung komponen-komponen yang unik.  

c) Incongruity atau ketidaksenadaan yaitu seberapa jauh suatu faktor tidak 

cocok dengan konteks lingkungannya. 

d) Kejutan yaitu seberapa jauh kenyataan yang ada tidak sesuai dengan 

harapan.  
 

2.3.2 Psikologi Manusia  

Sebagai ilmu yang mempelajari hal mengenai tingkah laku dan proses-

proses yang terjadi tentang tingkahlaku tersebut, maka psikologi selalu 

berbicara tentang kepribadian. Dalam pembahasan kepribadian individual 

meliputi halnya sebagai berikut, 

a) Persepsi lingkungan, yaitu proses bagaimana manusia menerima 

informasi mengenai lingkungan sekitarnya dan bagaimana informasi 

megenai ruang fisik tersebut di organisasikan ke dalam pikiran manusia. 

b) Kognisi spasial, yaitu keragaman proses berfikir selanjutnya, 

mengorganisasikan, menyimpan, mengingat kembali informasi 

mengenai lokasi, jarak, dan tatanan dalam lingkungan fisik. 
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c) Perilaku spasial, menunjukkan hasil yang termanifestasikan dalam 

tindakan dan respons seseorang, termasuk deskripsi dan preferentasi 

personal, repons emosional, ataupun evaluasi kecenderungan perilaku 

yang muncul dalam interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya.  

Proses individual ini mengacu pada skema pendekatan perilaku berikut 

(skema 2.1 ) yang menggambarkan hubungan antara lingkungan dan proses 

perilaku individu. 

 

  

 

 
 

Diagram 2.1 Proses Fundamental Perilaku Manusia 

Sumber : Gifford, 1987  

Proses individual mengacu pada skemata pendekatan perilaku yang 

menggambarkan hubungan antara lingkungan dan proses perilaku individu. 

2.3.3 Arsitektur untuk Manusia   

Arsitektur untuk manusia membahas tentang bangunan yang berguna 

untuk manusia dan dirancang untuk manusia individual. Untuk 

mewujudkannya kita harus menghargai arsitektur sebagai seni yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat. Tinjauan ruang secara psikologis dapat dijabarkan 

melalui pembentukan jarak-jarak pada manusia, yaitu jarak publik, jarak 

sosial, jarak pribadi, dan jarak intim.  

Arsitektur untuk manusia atau arsitektur yang manusiawi membahas 

bangunan yang berguna untuk manusia dan dirancang untuk manusia. Hal ini 

berhubungan dengan:  

a) Kebutuhan akan ruang 

MEMANFAATKAN LINGKUNGAN 

persepsi Kognisi dan afeksi Perilaku spasial 

Respon emosional 

Skema  

Persepsi terhadap 
hasil perilaku 

Motivasi 
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Ruang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan dikelompokkan 

dengan ruang-ruang lain dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang 

memenuhi kebutuhan, nilai, dan keinginan suatu kelompok. 

b) Waktu 

Pada ruang yang sama secara temporal terjadi beberapa kegiatan yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan karena manusia pengguna ruang 

memiliki ritme kegiatan yang berbeda. Hal ini sangat penting karena 

menyangkut optimalisasi penggunaan ruang serta berkaitan dengan 

kepadatan yang akan terjadi pada ruang tempat kegiatan. 

c) Arti 

Makna biasanya diwujudkan dalam bentuk warna, detail, tanda-tanda, 

dekoratif, dan bentuk yang disebut sebagai aspek ikonic dari lingkungan 

binaan. Unsur-unsur ini bisa saja menjadi satu dengan organisasi ruang 

atau terpisah. 

d) Komunikasi   

Mempunyai makna-makna tertentu yang dimaksudkan sebagai media 

komunikasi antar penghuni ruang ataupun yang bukan penghuni ruang 

tersebut.   

Menurut Amos Rapoport (1969) bahwa perancangan arsitektur pada 

dasarnya menyangkut pengorganisasian dari ruang (space), waktu (time), arti 

(meaning), serta komunikasi, aplikasinya ke dalam arsitektur perilaku adalah:  

1. Pengorganisasian ruang merupakan susunan ruang yang ditujukan untuk 

mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, dimana proses interaksi 

antara ruang dan penggunanya dapat dilakukan secara optimal.  

2. Waktu, dalam pengorganisasian tempo atau waktu akan menyangkut 

aspek optimalisasi penggunaan ruang serta berkaitan dengan 

kemungkinan crowding. Waktu juga mempengaruhi kecenderungan 

pelaku untuk mengunjungi suatu tempat. Waktu bergantung jarak, makin 

besar jarak makin besar waktu yang diperlukan sampai ke tujuan. 

Sedangkan jarak akan dirasakan semakin kecil bila ada sequence yang 
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menarik, pemandangan indah dan jalan yang nyaman (teduh) ke tempat 

yang dituju. 

3. Makna atau kesan, manusia bereaksi terhadap lingkungan melalui makna 

lingkungan tersebut baginya. Makna biasanya diwujudkan dalam skala, 

warna, tekstur, detail, tanda-tanda, dekoratif.  
 

e) Warna   

Penerapan warna dalam kasus desain adalah untuk memberikan pengaruh 

psikologis terhadap manusia. Pada ruang, pengaruh warna tidak hanya 

menimbulkan suasana panas dan dingin tetapi juga mempengaruhi kualitas 

ruang tersebut, seperti warna terang akan menjadikan ruang seolah-olah lebih 

luas dan sebaliknya (Setiawan, dan Haryadi B, 1996). 

Fungsi dasar dari warna adalah untuk menarik perhatian, warna yang 

terang dapat menarik perhatian. Tetapi kekuatan warna sendiri yang dominan 

adalah dapat mempengaruhi emosi, persepsi, mood dan tindakan dari 

seseorang. Dalam sebuah presentasi warna mempunyai 3 fungsi yaitu untuk 

identifikasi, kontras dan highlighting.    

Asosiasi Emosional Warna memiliki pengaruh tertentu terhadap individu 

secara positif dan negatif.  

Tabel 2.1 Pengaruh Warna 

Warna Positif Negatif 

Orange Kehangaran, api dan nyala api, 

pernikahan,keramahtamahan,pengasih, 

harga diri.   

Kengerian, Setan. 

Merah Hangat,hidup, keceriaan, kebahagiaan, 

semangat,darah,kebebasan,patriotisme. 

Luka, sakit, tumpahan 

darah,terbakar,kematian, 

perang,anarki,setan,bahaya. 

Kuning Matahari, cahaya, iluminasi, intuisi,  

intelek, kebijaksaan tertinggi, nilai  

yang tinggi. 

Penghianat, kepicikan,  

korupsi, kengerian, cinta 

yang tidak murni, sakit. 
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Hijau  Alam,kesuburan,simpati,kemakmuran, 

harapan, hidup, keabadian, muda   

Kematian, dengki, iri,  

memalukan, degradasi 

moral, kegilaan 

Biru Langit, hari, air tenang, relijius, 

loyalitas, kepolosan, kebenaran,  

keadilan. 

Malam, keraguan, dingin, 

kesedihan. 

Ungu  Kekuatan, spritual, royalti, kecintaan 

pada kebenaran, loyanti, kekaisaran,  

kesabaran, rendah hati, nostalgia 

Sublimasi, kesedihan,  

penyesalan,kemunduran.   

Coklat  Bumi, tanah, kesuburan, alamiah. Kemiskinan, kering. 

Emas  Matahari,mulia,kekayaan, kejujuran, 

kebijaksanaan, kehormatan, tempat 

pertama.   

Penyembahan, rakus,  

komersialisme 

Perak  Kemurnian, uji kebenaran, bulan,  

platinum 

Tidak ada yang tercatat 

Putih  Siang hari, kepolosan, kemurnian, 

kesempurnaan,kebenaran,kebijakan. 

 

Hantu, dingin, kosong,  

musim salju. 

Abu-abu  Kedewasaan, kehati-hatian,  

pemaaf, retrospeksi 

Netral, egois, tekanan, tidak  

aktif, tidak bertanggung  

jawab, tidak bahagia, kuno, 

Hitam  Kuat, bangsawan, canggih, kesuburan, 

malam, kesucian. 

Ketiadaan, malam, setan,  

dosa, sakit. 
Sumber : Bayu Lebond, 2017  

 

f) Skala   

1. Dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan 

atau ruang dengan suatu elemen tertentu.   

2. Untuk menciptakan suasana yang akrab maka skala yang digunakan 

adalah skala intim dan skala perkotaan.   
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3. Skala intim dapat memberikan suasana akrab dan dekat dengan 

sesama manusia maupun lingkungannya. Sedangkan skala perkotaan 

membuat manusia merasa memiliki atau kerasan pada lingkungan 

tersebut.   

4. Jika D = jarak, dan H = tinggi,  

a. maka :  9 Skala intim : 1 < D/H < 2     

b. Skala perkotaan : D/H = 1-2   

Desain sebuah ruangan yang menerapkan skala intim akan memberi 

kesan nyaman terhadap pengguna, dapat menguasai ruang atau merasa 

menjadi sesuatu yang penting dalam ruangan tersebut.   

g) Tekstur  

Tekstur adalah titik kasar atau halus, titik-titik halus atau kasar yang tidak 

teratur pada suatu permukaan. Titik-titik ini dapat berbeda dalam ukuran, 

warna, bentuk, atau sifat dan karakternya. Fungsi tekstur dapat memberi 

kesan pada persepsi manusia melalui penglihatan visual dapat menghilangkan 

kesan monoton.  

h) Bentuk  

Bentuk adalah jalan untuk mengatur dan mengartikulasikan material di 

dalam ruangan, sama halnya dengan tata bahasa menyusun kata-kata ke 

dalam suatu bahasa. Bentuk juga adalah konsep desain, sedangkan material 

membentuk ekspresi dari bentukan tersebut. Pemikiran bentuk di balik desain 

adalah pemodelan mental yang menjelaskan pemikiran-pemikiran lain untuk 

memahami penyusunannya. Dari penampilannya bentuk dapat dibagi dalam:   

1. Bentuk yang teratur yaitu bentuk geometris, kotak, kubus, kerucut, 

piramida, dsb.   

2. Bentuk yang lengkung, umumnya bentuk-bentuk alam.   

3. Bentuk yang tidak teratur.   
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2.3.4 Tata Ruang  

Ruang sebagai salah satu komponen arsitektur merupakan elemen yang 

penting dalam pembahasan arsitektur perilaku. Dalam hal ini perilaku 

dioperasionalisasikan sebagai kegiatan manusia yang membutuhkan setting 

atau wadah kegiatan berupa ruang. 

Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara 

psikologis maupun emosional, dan menyangkut dimensi yang berhubungan 

dengan tubuh manusia, secara dimensional menyangkut kebutuhan ruang 

untuk kegiatan manusia.   

Menurut Immanuel Kant, ruang bukanlah sesuatu yang obyektif sebagai 

hasil pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan menurut Plato, ruang adalah 

suatu kerangka atau wadah dimana obyek dan kejadian tertentu berada.  

Ada beberapa penekanan penting dalam kajian arsitektur dan perilaku2: 

a. Behavior setting (setting perilaku), yang menjadi penekanan dalam 

kajian ini adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi perilaku-

perilaku yang ada secara konstan atau berkala pemunculannya.  

b. Environmental Perception (persepsi tentang lingkungan), yaitu 

interpretasi tentang suatu setting oleh individu didasari latar belakang 

budaya, nalar, dan pengalaman individu tersebut.  

c. Perceived Environment (lingkungan yang terpersepsikan), merupakan 

produk atau bentuk dari persepsi lingkungan seseorang atau sekelompok 

orang. 

d. Environment Cognition, Image, and Schemata (kognisi lingkungan, citra, 

dan skema), yaitu proses memahami dan memberi arti terhadap 

lingkungan.  

 
2 Paul, Edward, The Encyclopedia of Philosophy, Million Publishing Co.  
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e. Environment Learning (pemahaman lingkungan) meliputi proses 

pemahaman yang menyeluruh, menerus tentang suatu lingkungan oleh 

seseorang.  

f. Environment Quality (kualitas lingkungan), yaitu suatu lingkungan yang 

memenuhi preferensi imajinasi ideal seseorang atau sekelompok orang.  

g. Territory (teritori), yaitu batas dimana organisme hidup menentukan 

tuntutannya, menandai serta mempertahankannya.  

h. Personal Space and Crowding (ruang personal dan kesumpekannya), 

batas yang tidak tampak di sekitar seseorang.  

i. Environmental Pressures and Stress (merupakan faktor fisik yang 

menimbulkan rasa tidak enak, tidak nyaman, dan lainnya yang 

menyebabkan stress).  
 

2.4 Studi Banding Tema Sejenis  

2.4.1 Els Colors Kindergarten  

A. Deskripsi Umum 

Bangunan Els Colors Kindergarten (Gambar 2.1) berada di Manlleu, 

Barcelona, Spanyol, dirancang oleh RCR Arquitectes pada tahun 2002. Luas 

bangunan tersebut adalah 928 m2. 

 .  

  

 

 

 

Gambar 2.1 Els Colors Kindergarten  

Sumber: Wiki Arquitectura, (02 November 2017) 

Konstruksi dari bangunan ini seperti sebuah permainan, dibentuk dari 

penjajaran dan superposisi dari bentuk-bentuk yang simpel. Komposisi 

bangunan terbentuk dari ukuran yang identik dari masing-masing bagian 
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ruangan membentuk keseluruhan bangunan, dan  identifikasi dari tiap 

ruangan berdasarkan warna (Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 suasana interior Els Colors Kindergarten  

Sumber: Wiki Arquitectura, (02 November 2017) 

Persepsi spasial dari setiap anak berbeda  sudut pandang mereka 

cenderung lebih rendah dibanding orang dewasa, mereka mengumpulkan 

perspektif-perspektif yang berbeda yang memperbesar ukuran dari objek-

objek disekitar mereka. Itulah mengapa di Els Colors Kindergarten terdapat 

dinding dinding dengan ketinggian yang tidak biasa, yang mungkin akan 

terlihat aneh dan salah di mata orang dewasa, tetapi akan terlihat normal di 

mata anak-anak yang berada dalam gedung tersebut, yang mana anak-anak 

tersebut merupakan penilai dimana bangunan tersebut dapat berkomunikasi 

dengan baik atau tidak (Gambar 2.3).  

 

 

 

 

Gambar 2.3 suasana interior Els Colors Kindergarten  

Gambar 2.3 suasana interior Els Colors Kindergarten  

Sumber: Wiki Arquitectura, (02 November 2017) 
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Tujuan dari bangunan ini bukan untuk menyelesaikan masalah tentang 

kebutuhan orang tua akan sebuah tempat untuk dapat meninggalkan anak 

mereka selama satu jam. Akan tetapi, bangunan ini bertujuan untuk 

melengkapi kebutuhan anak untuk berinteraksi dengan anak lainnya dalam 

lingkungan mereka sendiri, tidak dengan orang tua mereka, di sebuah area 

penuh dengan pengetahuan, kesenangan, dan terjangkau bahkan untuk anak 

terkecil sekalipun. Ruang-ruang kelas, ruang publik, dan kafetaria 

didistribusikan dalam dua bentuk persegi panjang, yang mana dihubungkan 

dengan jalur sirkulasi yang mana juga terhubung ke halaman dalam. Pada 

lantai satu terdapat pintu masuk utama dan area multifungsi. Dinding-dinding 

kaca berwarna merah, oranye, dan kuning memberikan atmosfir yang baik 

dimana imajinasi anak akan berkembang 

 

  
Gambar 2.4 Denah Els Colors Kindergarten  

Sumber: Wiki Arquitectura, (02 November 2017) 

 

Berdasarkan kajian pada denah Els colors kindergarten tersebut 

organisasi ruang memakai pola linier dan konfiguransi sirkulasi pola linier. 

Dapat disimpulkan dari penerapan organisasi ruang tersebut yaitu hubungan 

antar ruang semakin dekat serta fungsinya saling keterkaitan. 
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Gambar 2.5 Tampak Els Colors Kindergarten  

Sumber: Wiki Arquitectura, (02 November 2017) 
 

2.4.2 Duke Ingtegrative Medicine, Durham 

Bangunan Duke Ingtegrative Medicine terletak di Durham, Nort 

Carolina United States. Bangunan yang dirancang oleh developer Duda / 

Paine Architects dibangun pada tahun 2007 dan merupakan bangunan 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Site Plan  

Sumber : http://www.dudapaine.com (04 November 2017) 

Fasilitas di bangunan ini terdiri dari gabungan fasilitas perawatan 

kesehatan konvensional dan alternatif. Program-program kesehatan yang 

ditawarkan yaitu program pemulihan psikologis seseorang, psikoterapi, 

akupuntur, terapi pijat, dan terapi yoga. Rata-rata pasien (60-90 pasien) yang 

datang kerumah sakit ini adalah pasien sengan keadaan stress, depresi, marah, 

dan mengalami gangguan perkembangan diri.  
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Perilaku dari setiap pasien dapat dipelajari dan diterapkan dalam 

perancangan bengunan kesehatan ini. Hal-hal yang diterapkan pada bangunan 

ini sesuai dengan perilaku dari pasien antara lain : 

1. Penggunaan lampu hampir setiap ruang. Lampu mengartikan pusat dari 

ruang dan mengorientasi pengguna didalamnya. Lampu digunakan untuk 

mengingatkan mood dan respon emosional. 

2. Pada ruang meditasi, menggunakan lampu yang bervariasi dari segi 

intensitas keterangan, dimana dari intensitas tersebut dapat menciptakan 

rasa ramai dan meditatif. Penentuan lampu harus mendukung misinya 

yaitu pendekatan perawatan kesehatan yang mengkaitkan keseruhan 

pikiran, tubuh dan jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Eksteior Bangunan 

Sumber : http://www.dudapaine.com (04 November 2017) 

3. Perancangan ruang-ruang yang alami dan indah (aristik) untuk 

mengingatkan mood seseorang. 

4. Perancangan ruang-ruang yang hangat dan lingkungan yang tidak 

menakutkan untuk meningkatkan keadaan psikis seseorang diciptakan 

dengan menggabungkan alam dengan buatan manusia (Menyatu dengan 

alam). 
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(Gambar 2.8 view keluar bangunan) 

Sumber : http://www.dudapaine.com (04 November 2017) 
 

5. Penggunaan kaca pada ruang terapi, yoga, meditasi dan lain lain untuk 

memecahkan kesan ruang dalam memiliki batas dengan ruang luar, dan 

dapat meningkatkan keadaan psikis seseorang dengan melihat view 

pemandangan dari pada hanya melihat dinding massive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 pengunaan kaca pada ruang 

Sumber : http://www.dudapaine.com (04 November 2017) 
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Tabel 2.2 Kesimpulan Studi Banding Tema Tejenis 

6. Penggunaan material kayu pada ruang (eksterior dan interior) untuk 

menyampaikan persepsi hangat dan nyaman kepada pikiran.  

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.10 pengunaan material kayu 

Sumber : http://www.dudapaine.com (04 November 2017) 

Dengan demikian, diharapkan selain dengan jenis-jenis perawatan 

yang dilakukan, ruang luar yang ada di sekitarnya dapat turut membantu 

meningkatkan emosional, mental, dan fisik seseorang secara optimal. 

2.4.3  Kesimpulan studi banding tema sejenis  

Dalam penerapan arsitektur perilaku, terlebih dahulu mempelajari 

perilaku dan karakteristik dari pengguna. Dengan demikian konsep ruang dan 

bangunan yang sesuai dapat tercapai. Penggunaan warna, material, sirkulasi, 

bentuk bangunan, skala ruang, serta zonasi hendaknya menjadi hal-hal yang 

harus dipikirkan dengan seksama. Karena secara tidak sengaja, ruang yang 

terbentuk dan isi dari ruang dapat turut mempengaruhi keadaan psikis dari 

seseorang. Apakah itu membuat orang semakin baik atau tidak. 

 

No Penerapan Els Colors 

Kindergarten 

Duke Ingtegrative 

Medicine, Durham 

Objek 

perancangan 

1. Warna  Identifikasi dari tiap 

ruangan 

berdasarkan warna 

Pemilihan warna tiap 

ruangan berpengaruh 

terhadap pengguna 

bangunan  

Penerapan 

pemilihan warna 

sesuai dengan 
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kebutuhan 

pengguna  

2. Kaca  Pemakaian material 

kaca pada sisi-sisi 

tertentu  

Pemakaian material 

kaca pada sisi-sisi 

tertentu 

Penyesuaian 

material kaca sesuai 

dengan kebutuhan 

ruang 

3. Skala ruang  Intim  Intim  Intim 

4. Bentuk bangunan Penjajaran 

superposisi dari 

bentuk-bentuk yang 

simpel. 

Gabungan bentuk 

lengkung dengan 

bentuk persegi 

Penjajaran bentuk-

bentuk yang simpel 

diatur dengan 

superposisi serta  

gabungan bentuk 

lengkung dengan 

bentuk persegi 

5. Sirkulasi  Sirkulasi pola linier Sirkulasi pola linier Sirkulasi pola linier 

6. Material Penggunaan 

material alami 

ramah lingkungan  

setempat 

Penggunaan material 

alami ramah 

lingkungan  setempat 

Penggunaan 

material alami 

ramah lingkungan  

dan tidak 

membahayakan 

bagi pengguna   

7. Ruang luar/ area 

terbuka  

Masih kurang area 

terbuka  

Memanfaatkan area 

terbuka sebagai 

sarana fasilitas 

penunjang  

Pengolahan area 

terbuka sebagai 

sarana fasilitas 

penunjang  

8. Tekstur  Tekstur materialnya 

lembut tidak 

membahayakan 

bagi pengguna 

bangunan  

Tekstur materialnya 

lembut  tidak 

membahayakan bagi 

pengguna bangunan 

Tekstur materialnya 

lembut  tidak 

membahayakan 

bagi pengguna 

bangunan 

9. Zonasi  1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis  

1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis 

1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis 

Sumber : analisis pribadi 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PERANCANGAN 

3.1   Tinjaun Umum Objek Perancangan  

3.1.1 Pengertian Pusat Rehabilitasi 

Pengertian pusat rehabilitasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia : 

a. Pusat adalah tempat yang letaknya di bagian tengah, titik yang di tengah-

tengah benar (dalam bulatan bola, lingkaran, dsb) bumi, lingkaran, pokok 

pangkal yang menjadi pimpinan (berbagai urusan, hal, dsb). 

b. Rehabilitasi adalah pengembalian kemampuan seseorang ke keadaan 

semula. 

Kata rehabilitasi berasal dari Bahasa latin yaitu hebere yang berarti 

memiliki atau mempunyai. Dari asal kata ini terbentuk kata baru habitu yang 

berarti hal yang bias dimiliki. Istilah hukum dalam masyarakat feudal yang 

pada saat itu pemberian gelar kebangsaan, kemudian mempunyai arti yang 

lebih luas yaitu pengembalian nama baik seseorang yang telah tercemar. 

Pusat rehabilitasi narkoba adalah sebuah tempat yang menjadi titik 

tengah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan 

rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk 

memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial 

penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga 

sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para 

pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. 

Istilah “narkoba” adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan 

berbahaya. Lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut 

keliru sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-

obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat 

membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Banyak jenis 

narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan 
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dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi 

(pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan 

pembiusan. Orang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan 

yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Banyak jenis 

narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap 

antinarkoba sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba 

(Partodiharjo, 2003). 

3.1.2 Fungsi Rehabilitasi 

Rehabilitasi memiliki banyak fungsi positif sehingga kehidupan tiap 

individu dapat berjalan lebih baik. Penjelasan secara rinci menurut Qoelma 

(1988) mengemukakan sasaran rehabilitasi adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya insight individu teradap problem yang dihadapi, 

kesulitannya dan tingkah lakunya. 

2. Membentuk sosok self indentity yang lebih baik pada individu  

3. Mencegah konflik yang menghambat dan mengganggu. 

4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku 

yang tidak diinginkan. 

5. Meningkatnya kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun 

kemampuan-kemampuan lainnya.  

6. Modifikasikan asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya 

sendiri dan dunia lingkungannya. 

7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna 

atau berguna. 

Maka secara garis besar fungsi dari rehabilitasi adalah membentuk 

kepribadian yang lebih baik setelah penyembuhan serta meningkatnya 

kemampuan fisik, mental serta sosial pasien. Peningkatan kemampuan-

kemampuan tersebut mempermudah kehidupan pasien setelah sembuh dari 

ketergantungnya pada narkoba. 
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3.1.3 Penggolongan Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 

Rehabilitasi yang memiliki makna pengembalian nama baik atau 

pengembalian hak seseorang yang telah hilang agar dapat diterima kembali 

ditengah masyarakat ternyata ada 3 golongan , diantaranya: 

1. Rehabilitasi Fisik – Mempunyai arti melatih, menyembuhkan dan 

mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada 

keadaan yang semula. Contohnya : Seseorang memiliki bentuk tubuh 

yang bugar  dan kesehatan fisik yang baik dapat berubah dratis menjadi 

kurus, mudah sakit sakitan  dan mengalami kerusakan pada organ tubuh 

tertentu misalnya jantung, paru paru, lambung  atau hati , kondisi ini 

dialami karena telah menjadi pengguna narkoba. Rehabilitasi sangat 

dibutuhkan guna mengembalikan kembali kondisi tubuhnya pada kondisi 

terbaiknya seperti saat dirinya belum menjadi pengguna narkoba. 

Perbaikan terhadap kondisi fisiknya diharapkan dapat membuat orang 

yang bersangkutan dapat kembali bugar dan bisa beraktifitas seperti 

layaknya orang orang yang bukan pemakai narkoba. 

2. Rehabilitasi Narkoba – Mempunyai arti untuk mengembalikan kondisi 

kejiwaan bagi para pecandu narkoba agar bisa terlepas dari 

keterikatannya pada obat-obatan terlarang. Kegiatan ini dapat pula 

diberikan bagi pengguna narkoba yang belum memasuki masa 

kecanduan atau ketergantungan, bagi seseorang yang belum kecanduan 

akan lebih cepat mengalami penyembuhan karena zat racun yang ada 

pada narkoba belum sepenuhnya mengendalikan aktifitas sel-sel  otak. 

Rehabilitasi narkoba lebih mengutamakan pada upaya menghilangkan 

efek buruk dari kecanduan narkoba agar kondisi dipecandu dapat 

kembali normal. Jika kondisi ini dilakukan dengan jalan terapi, 

pembinaan dan di imbangi kegiatan positif yang disesuaikan dengan 

bakat dan minatnya secara terus menerus (rehabilitasi jangka panjang, 

setidaknya selama 6 bulan),  maka orang yang bersangkutan akan 
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mengalami perubahan prilaku yang lebih baik, mampu mengurangi 

kekambuhannya pada narkoba dan dapat sembuh total.  

3. Rehabilitasi mental (kejiwaan) –  Mempunyai arti sebuah upaya yang 

dilakukan untuk perbaikan cara berfikir seseorang dan menata kembali 

kejiwaannya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, 

stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah ubah pendirian, 

mudah tersinggung, dan sering berhalusinasi. keadaan ini bisa 

diakibatkan karena begitu beratnya beban  kehidupan seseorang yang 

harus dihadapi atau akibat penyalahgunaan obat obatan 

terlarang. Rehabilitasi mental adalah jalan terbaik untuk penyembuhan, 

pengobatan dan mengembalikan karakter sifat seseorang agar kembali 

normal. Kegiatan ini banyak didakan pada rumah sakit jiwa yang khusus 

menangani orang orang yang mengalami ketidakstabilan emosi dan jiwa 

yang sedang terganggu. 

3.1.4 Syarat Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba  

Menurut Hawari (2009) terdapat beberapa persyaratan suatu tempat 

rehabilitasi dapat disebut dengan pusat rehabilitasi, diantaranya adalah : 

a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, 

kamar mandi/ WC yang higenis, makanan dan minuman yang bergizi dan 

halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang 

ibadah, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi 

keluarga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya. 

b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja 

sosial, perawatan, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli 

lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program 

yang terkait. 

c. Manajemen yang baik. 

d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan 

kebutuhan.  
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e. Peraturan dan tata tertip yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun 

kekerasan. 

f. Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran 

narkoba didalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok atau minuman 

keras). 

3.1.5 Jenis Rehabilitasi  

Rehabilitasi sebagai sebagai metode penyembuhan ketergantungan 

memiliki beberapa jenis. Menurut peraturan Undang-Undang No. 35 tahun 

2009 pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang 

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika 

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.  

1. Rehabilitasi Medis  

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 

Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan 

baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu 

narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan dan tradisional. 

2. Rehabilitasi Sosial 

Rehabitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu 

baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang 

dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah 

sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. 
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Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh 

masyarakat. 

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat 

represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak 

pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan 

terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan 

pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika 

dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

3.1.6 Program-Program Pemulihan Rehabilitasi 

Program-Program yang dapat diikuti oleh korban penyalahgunaan 

Narkoba menjalani program pemulihan yaitu : 

1. Rehabilitasi medis 

Dalam progam ini korban mendapat pemeriksaan kesehatan fisik dan 

mental secara menyeluruh oleh dokter dan perawat. Pada proses ini dapat 

diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat NAPZA memberikan dampak negatif 

bagi kesehatan dan mental korban. Hal ini membantu dalam memberikan 

penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit menular seperti HIV, 

hepatesis dan lainnya. Dalam tahap ini ada beberapa program yang 

dilaksanakan yaitu :  

a. Terapi Rumatan Metadone (PTRM) 

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi lapas 

Narkotika dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm Reduction 

di lapas. Program Metadone adalah suatu terapi membatu para pemakai berat 

NAPZA jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas 

hidup bagi penggunanya tanpa kekuatiran terjadinya gejala putus obat. 

Program terapi rumatan Metadone  memiliki beberapa manfaat diantaranya 

yaitu : 
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1. Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan 

heroin. 

2. Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup 

normal.  

3. Mendorong adiksi hidup lebih sehat. 

4. Menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena 

peggunaan jarum suntik yang tidak steril. 

5. Menurunkan tindak kriminal  

6. Membuat hubungan dengan keluarga dan sosial jauh lebih baik. 

 

b. Terapi Complementer  

Suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada 

potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seseorang diajarkan 

beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu 

tradisional. Pada awalnya terapi ini di peruntukan untuk membantu korban 

yang sudah terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) agar kesehatan mereka bisa terjaga 

dengan baik. Namun saat ini tercapai komplementer dapat dimanfaatkan oleh 

korban yang memiliki minat pada terapi ini. Terapi Complementer meliputi 

oleh nafas, medikasi, akupuntur, prana serta menjaga kesehatan melalui menu 

makanan yang lebih sehat. Manfaat terapi Complementer adalah : 

a) Untuk mencegah timbulnya penyakit baru  

b) Menjaga stamina dan kekebalan tubuh  

c) Mengatasi keluhan fisik yang ringan  

d) Mengurangi dan menghindari stress 

2. Rehabilitasi Non Medis  

Melalui rehabilitasi non medis ini menjalankan salah satu program 

terapi rehabilitasi yang bertujuan untuk merubah prilaku adiksi yang tidak 

sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ada beberapa program terapi non 

medis yang ditawarkan yaitu :  

a. Therapeutic Community (TC) 
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TC adalah adalah salah satu program pemulihan yang membantu 

merubah prilaku adiksi seorang penyalahgunaan Narkoba menuju 

“Healthy Life Style” (Gaya hidup lebih sehat tanpa Narkoba). Bentuk 

kegiatannya berupa terapi kelompok yang biasa disebut ‘family’. Adapun 

jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :  

1. Morning Meeting  

2. Encouter Group 

3. Mix Cofontation  

4. Static Group 

5. PAGE Group 

6. Seminar  

7. Morning Briefing  

b. Criminon  

Criminon diartikan sebagai no crime, terapi ini bertujuan untuk 

membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. 

Pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena merasa 

kurang rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan 

seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di 

masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. 

Tujuan pelatihan criminon : 

1. Membantu narapidana dalam menghadapi hambatan belajar  

2. Membatu memperbaiki dan meningkatnya kemampuan seseorang 

dalam menghadapi rasa bersalah, rendah hati, takut, emosi, dan mampu 

mengendalikan diri. 

3. Memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi 

diri sendiri maupun orang lain. 

4. Memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk mencapai kestabilan dan 

kebahagian dalam hidup. 
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3. Tahapan Rehabilitasi After Care  

Pada tahap ini korban diberi kegiatan sesuai dengan minat dan 

bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini 

adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dikehidupannya 

setelah kembali ke masyarakat. Ada beberapa program yang disediakan 

rehabilitasi Narkotika yaitu : 

a. Pesantren Terpadu  

b. Kursus bahasa inggris dan komputer  

c. Kegiatan olahraga dan kesenian  

4. Tahapan pengobatan dengan terapi  

Model terapi rehabilitasi yang dapat digunakan untuk membantu 

seseorang melepas diri dari kecanduan dan merubah prilakunya menjadi 

lebih baik, diantaranya adalah :  

a. Terapi Moral  

Model ini sangat umum dikenalkan oleh masyarakat biasanya 

dilakukan dengan pendekatan agama/moral yang menekankan tentang 

dosa dan kelemahan individu. Model sepeti ini sangat tepat diterapkan 

pada lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai 

keagamaan karena model ini berjalan bersama dengan konsep baik dan 

buruk yang diajarkan oleh agama. Maka tidak mengherankan apabila 

model terapi inilah yang menjadi landasan utama pembenaran kekuatan 

hukum untuk berperang melawan penyalahgnaan narkoba. 

b. Terapi sosial  

Model ini memakai konsep dari program terapi komunitas, dimana 

adiksi terhadap obat-obatan dipandang sebagai fenomena penyimpangan 

sosial (sosial disorder). Tujuan dari model ini adalah mengarahkan 

perilaku yang menyimpang tersebut kearah prilaku sosial yang lebih 

layak. Kelebihan dari model ini  adalah perhatiannya kepada prilaku 

adiksi pecandu narkoba  yang bersangkutan. Prakteknya dapat dilakukan 
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melalui ceramah, seminar, dan terutama terapi berkelompok (encouter 

group). Tujuan tidak lain adalah melatih pertanggung-jawaban sosial 

setiap individu, sehingga kesalah yang diperbuat satu orang menjadi 

tanggung-jawab bersama-sama. 

c. Terapi Medis  

Model ini berakar dari beberapa konsep dalam teori fisiologis atau 

metabolisme, yang memandang perilaku adiksi obat sebagai sesuatu 

yang terjadi karena faktor etilogis atau keturunan. Ada dua macam model 

terapi yang berdasarkan pada konsep ini. 

1. Konsep menyembuhkan kecanduan obat dengan menggunakan obat 

lain. Contohnya adalah model terapi metadon untuk pecandu opiat. 

Terapi ini didasarkan pada sebuah teori dari Dole dan Nyswander 

yang menyatakan bahwa kecaduan opiat adalah hasil dari defisiensi 

metabolik, sehingga harus diluruskan dengan memberikan metadon. 

2. Konsep menyembuhkan kecanduan obat dengan cara memandang 

adiksi obat sebagai suatu penyakit. Dari pendekatan biologis ini 

lahirlah konsep ‘disease’ yang apabila diterjemahkan artinya sebagai 

rasa tidak nyaman. Terapi yang berkonsep ini sangat berbeda dengan 

terapi yang melihat perilaku adiksi sebagai penyimpangan sosial. 

d. Model terapi psikologis  

Model ini diadaptasi dari teori psikologis Mc Lellin, yang 

menyebutkan bahwa prilaku adiksi obat adalah buah dari emosi yang 

tidak berfungsi selayaknya karena terjadi konflik, sehingga pecandu 

memakai obat pilihannya untuk meringankan atau melepaskan beban 

psikologis itu. Model terapi ini mementingkan penyembuhan emosional 

dari pecandu narkoba yang bersangkutan, dimana jika emosinya dapat 

dikendalikan maka mereka tidak akan mempunyai masalah lagi dengan 

obat-obatan. 
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3.1.7 Definisi Narkoba  

Secara umum narkoba merupakan zat yang digunakan untuk merawat 

kesehatan tubuh tetapi jika digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan 

dapat menyebabkan gangguan pada kondisi fisik maupun psikis 

penggunanya. Adapun  beberapa pengertian sebagai berikut : 

Menurut pakar kesehatan Narkoba ialah psikotropika yang umumnya 

dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau obat-obatan untuk 

penyakit tertentu. Akan tetapi saat ini persepsi itu disalah gunakan akibat 

pemakaian yang telah diluar batas dosis yang dianjurkan. 

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam 

tubuh manusia dengan cara di makan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan 

lain sebagainya (Kurniawan,2008). 

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan 

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan 

(Jackobus, 2005). 

3.1.7.1 Jenis Narkoba 

Narkoba merupakan singkatan dari tiga jenis zat yang dilarang 

penggunanya pada tubuh manusia karena merusak kesehatan fisik dan psikis 

penggunanya yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Berikut adalah 

penjelasan tentang narkoba : 

A. Narkotika  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan keturunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya akal, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menibulkan ketergantungan, atau 

ketagihan yang sangat berat. 
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Martono (2006) menggolongkan narkotika menjadi 2 jenis/golongan, yaitu : 

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif 

sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk 

kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan, 

contohnya : ganja, morphine, putauw yang merupakan heroin tidak murni 

berupa bubuk.  

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, 

tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya : petidin 

dan turunannya, benzetidin, serta betametadol.  

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : 

codein dan turunannya. 

B. Psikotropika 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, 

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan 

narkotika yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan 

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan 

prilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa.  

Martono (2006) juga menggolongkan psikotropika menjadi 4 

jenis/golongan, yaitu : 

1. Golongan I  

Psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan 

ketegantungan, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan 

sedang diteliti khasiatnya seperti esktasi (menthylendioxy 

menthaphemine dalam bentuk tablet atau kapsul), sabu-sabu (berbentuk 

kristal berisi zat methaphetamin). 

2. Golongan II 

Psikotropika dengan daya aktif yang kuat untuk menyebabkan sindroma 

ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, 

contohnya amphetamin dan metapetamin. 
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3. Golongan III  

Psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan 

dan penelitian, contoh : lumubal, fleenitrazepam.  

4. Golongan IV 

Psikotropika dengan daya adiktif ringan berguna untuk pengobatan dan 

penelitian, contoh nitra zepam, diazepam. 

C. Zat Adiktif Lainnya  

Menurut Alifia (2008) zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika 

dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, 

diantaranya adalah : 

a. Tembakau didalam rokok 

b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan 

menimbukan ketagihan. 

c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, 

bensin yang bila dihirup dapat memabukan. 

2.1.7.2 Jenis dan Dampak penyalahgunaan narkoba  

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Ganja kering 

Sumber : pixabay.com (06 November 2017) 

1. Ganja  

Ganja memiliki sebutan yang jumlahnya mecapai lebih dari 350 nama, 

sesuai dengan kawasan penanaman dan konsumsinya, antara lain : mariyuana, 
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hashish, dan hemp. Adapun zat terpenting yang terkandung dalam ganja 

adalah zat tridrocaniponal (THC). 

Dampak bagi penggunanya : 

1. Tawa cekikikan justifikasi yang jelas. 

2. Mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. 

3. Menjadi penakut. 

4. Mengalami kesulitan mengenali bentuk dan ukuran benda-benda yang 

terlihat. 

5. Merasakan waktu berjalan begitu lambat. 

6. Ingatanya akan kejadian beberapa waktu yang lalupun kacau balau. 

7. Mata merah dan degup jantung kencang  

8. Merasa despresi, gelisah, menggigil dan susah tidur. 

9. Kehilangan gairah hidup dan tidak bisa berkonsentrasi, terdorong untuk 

melakukan kejahatan. 

Cara menangani : 

Penderita dimandikan dengan air hangat, memberi minum air putih yang 

banyak, makan makanan yang bergizi dalam jumlah yang sedikit dan 

dialihkan perhatiannya dari narkoba, Bila tidak berhasil perlu pertolongan 

dokter, pengguna harus diyakinkan bahwa gejala-gejala sakaw mencapai 

puncak dalam 3-5 hari dan setelah 10 hari akan hilang. 

2. Opioida 

Opioida alami berasal dari getah Opium Poppy (opiat), seperti morfin, 

opium/ candu, dan kodein. Contoh opioda semi sintetik adalah 

heroin/putauw, dan hidromorfin. Contoh apioda sintetik adalah meperidin, 

metadon, dan fentanyl (china white). Potensi heroin untuk menghilangkan 

nyeri dan menyebabkan ketergantungan 10 kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan dengan morfin, sedangkan kekuatan opioid sintetik 400 kali 

lipat kekuatan morfin.  

Pengaruh opioda terhadap tubuh sebagai berikut: 
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a) Pengaruh jangka pendek yaitu Hilangnya rasa nyeri, ketegangan 

berkurang, rasa nyaman (eforik) yang diikuti perasaan seperti bermimpi 

dan mengantuk. 

b) Pengaruh jangka panjang : ketergantungan ( gejala putus zat, toleransi) 

dan meninggal karena over dosis. Dapat menimbulkan komplikasi seperti 

sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi. Selain itu, pemakaian 

jarum suntik yang tidak steril dapat menimbulkan obses atau tertular 

hepatitis B/C yang merusak hati, atau penyakit HIV /AIDS yang merusak 

system kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi dan mudah 

menyebabkan kematian. 
 

3. Golongan Amfetamin (Amfetamin, Ekstasi, Dan Sabu) 

Golongan amfetamin termasuk stimulan  bagi susunan saraf pusat, yang 

disebut juga upper. Amfetamin sering digunakan untuk menurunkan berat 

badan, karena dapat mengurangi rasa lapar dan mengurangi rasa ngantuk. 

Golongan Amfetamin yang banyak disalahgunakan adalah MDMA (ekstasi, 

XTC, ineks) dan metamfetamin (sabu). 

Pengaruh amfetamin terhadap tubuh adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh jangka pendek, tidak tidur (terjaga), rasa riang, perasaan 

melambung (fly), rasa nyaman dan meningkatkan keakraban, setelah itu 

timbul tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, haus, 

rahang kaku dan bergerak-gerak, badan gemetar, jantung berdebar, dan 

tekanan darah meningkat. 

b) Pengaruh jangka panjang, kurang gizi, anemia, penyakit jantung, dan 

gangguan jiwa (psikotik). Pembuluh darah otak dapat pecah, sehingga 

dapat mengakibatkan stroke atau gagal jantung yang dapat 

mengakibatkan kematian. 
 

4. Kokain (kokain, crack, dau koka, dan pasta koka) 

Kokain berasal dari tanaman koka dan tergolong stimulant yang 

berbentuk Kristal putih. Pengaruh kokain terhadap pemakainya adalah 

sebagai berikut : 



50 
 

a) Pengaruh jangka pendek yaitu cepat menyebabkan ketergantungan, rasa 

percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur 

berkurang, minat seksual meningkat, halusinasi visual dan taktil (seperti 

ada serangga merayap), dan curiga (paranoid). 

b) Pengaruh jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, sekat hidung 

rusak/berlubang, dan gangguan jiwa psikotik. 
 

5. Halusinogen 

Halusinogen berbentuk pil dan kapsul. Contoh halusinogen adalah 

Lycergic Acid. (LSD), yang menyebabkan halusinasi atau khayalan . 

Halisonogen termasuk psikotropika golongan 1 yang berpotensi tinggi 

menyebabkan ketergantungan. 

Pengaruh halusinogen adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh jangka pendek; Sensasi dan perasaan berubah secara dramastis. 

Mengalami halusinasi atau penglihatan semu secara berulang tanpa 

peringatan sebelumnya, pupil melebar, tidak dapat tidur, selera makan 

hilang, suhu tubuh meningkat, berkeringat, denyut nadi dan tekanan 

darah naik. Koordinasi otot tergangu dan tremor. 

b) Pengaruh jangka panjang; merusak sel otak, gangguan daya ingat dan 

pemusatan perhatian, meningkatnya resiko kejang, serta kegagalan 

pernapasan dan jantung. 

 

2.1.7.3 Perilaku Withdrawal Menurut Jenis Narkoba 

Narkoba menimbulkan beberapa perilaku withdrawal (perilaku yang 

berhubungan dengan kepribadian) yang berbeda-beda pada penggunanya. 

Perbedaan perilaku berdasarkan jenis narkoba yang dipakai. Adapun perilaku 

withdrawal menurut jenis narkoba menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia nomor 422/MENKES/ SK/III/2010 tentang Pedoman 

Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza adalah sebagai 

berikut:  

1. Alkohol  
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a. Craving, keinginan kuat untuk minum   

b. Kehilangan kendali diri, tak mampu menghentikan kebiasaan minum   

c. Ketergantungan fisik, simtom putus alkohol seperti nausea,  berkeringat 

atau gemetar setelah berhenti minum . 

d. Toleran, kebutuhan untuk meningkatkan jumlah minum untuk 

mendapatkan efek high. 

2. Metamfetamin: Pengguna metamfetamin menunjukkan gejala ansietas, 

agresif, paranoia dan psikosis. 

3. Amfetamin  

a. Stereotipi atau perilaku yang sukar ditebak  

b. Perilaku kasar atau irasional, mood yang berubah-ubah, termasuk kejam 

dan agresif. 

c. Bicara tidak jelas  

d. Paranoid, kebingungan dan gangguan persepsi  

e. Psikosis (halusinasi. delusi, paranoia)  

f. Libido meningkat  

g. Menghindar dari hubungan sosial dengan sekitarnya  

4. Heroin  

a. Euforia 

b. Penurunan libido  

c. Kehilangan nafsu makan  

5. Ganja  

a. Sulit mengingat sesuatu  

b. Waktu reaksi melambat  

c. Sulit konsentrasi  

d. Mengantuk dan tidur  

e. Anxietas  

f. Paranoia  

g. Mempengaruhi persepsi seseorang atas waktu  
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h. Mata merah    

i. Nafsu makan meningkat 

6. LSD (lysergic acid diethylamide) 

a. Panic  

b. Paranoia  

c. Anxietas  

d. hilangnya kendali  

e. dapat melukai diri dan orang lain karena simtom psikosisnya  

f. Memiliki efek halusinogen 

7. Kokain  

a. euforia   

b. banyak bicara  

c. bertambahnya percaya diri  

d. energy  

e. berkurang keinginan untuk tidur  

f. meningkatnya nafsu makan  

g. depresi  

h. agresif atau liar 

Berikut ini adalah Ciri-ciri Perilaku secara keseluruhan pengguna Narkoba, 

a. Emosi  

1. Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang.  

2. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara 

kasar terhadap anggota keluarga atau orang disekitarnya. 

3. Nafsu makan tidak menentu. 

4. Sangat sensitif. 

b. Perilaku 

1. Bicara cedal atau pelo. 

2. Jalan sempoyongan  

3. Malas dan sering melupakan tanggung jawab 

4. Mengalami jantung berdebar-debar. 



53 
 

5. Mengalami nyeri kepala. 

6. Mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi  

7. Mengeluarkan air mata berlebihan. 

8. Mengeluarkan keringat berlebihan  

9. Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh 

c. Gejala Sakau atau Putus Obat  

1. Bola mata mengecil  

2. Hidung dan mata berair  

3. Bersin-bersin 

4. Menguap berlebihan  

5. Benyak keringat  

6. Mual-mual 

7. Muntah  

8. Diare  

9. Nyeri otot tulang dan persendian  
 

3.2 Tinjauan khusus 

3.2.1 Lokasi  

3.2.2 Sub Kriteria Untuk Pemilihan Lokasi 

Dalam menentukan lokasi tentu memerlukan pertimbangan untuk 

memperoleh lokasi yang dapat mendukung keberadaan objek rancangan. 

Sebagai sebuah bangunan publik, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

memilih lokasi yang mendukung keberadaan pusat rehabilitasi narkoba 

beserta fasilitas pendukungnya. Adapun beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan antara lain sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah yang tercantum dalam RTRW tahun 2009-2029 

b. Aksesibilitasi untuk jalur transportasi dan komunikasi 

Lokasi harus mudah dijaukau oleh masyarakat dan tersedia infrastruktur 

dan fasilitas dengan mudah 

c. Kontur Tanah 
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Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perancangan struktur 

dan harus dipilih sebelum perancangan awal di mulai. 

d. Tersediannya Utilitas Publik 

Pusat rehabilitasi memerlukan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, 

listrik dan jalur telepon 

e. Bebas dari kebisingan, asap, uap dan gangguan lain 

Pasien dan petugas membutuhkan udara bersih dan lingkungan yang 

tenang 

3.2.1.1 Alternatif  Tapak 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Alternatif Tapak 1 

Sumber : Google earth (06 November 2017) 

 

1. Lokasi   : Jl. Tengku Dilhong II 

2. Desa    : Lamcot  

3. Kecamatan   : Darul ie Mirah  

4. Kabupaten/Kota  : Aceh Besar 

5. Luas Lahan   : 2.4 Ha 

6. Batasan 

 Utara   : BNN Provinsi Aceh 
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 Selatan  : Lahan Warga  

 Timur   : Lahan Warga 

 Barat   : Jl. Tengku Dilhong II 

7. Peruntukan Lahan  : Kawasan fasilitas pelayanan umum 

8. Koefisien Dasar Bangunan : 70% 

9. Koefisien Lantai Bangunan : 3,5 

10. Garis Sempadan Bangunan : 12 meter 

11. Fungsi jaringan jalan  : Alteri Primer 

12. Potensi Tapak   

 Dekat dengan BNN Aceh  

 Untuk mempermudah BNN mengelola pusat rehabilitasi 

narkoba  

 Area kawasan masih area hijau 

 Dekat dengan Stadion Harapan Harapan Bangsa 

3.2.1.2 Alternatif  Tapak 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Alternatif Tapak 2 

Sumber : Google earth (06 November 2017) 

1. Lokasi   : Jl. Soekarno-Hatta 

2. Desa    : Mibo 
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3. Kecamatan   : lhong raya 

4. Kabupaten/Kota  : Kota Banda Aceh 

5. Luas Lahan   : 1 Ha 

6. Batasan 

 Utara   : Rumah warga dan lahan kosong 

 Selatan  : Rumah warga 

 Timur   : Lahan Warga 

 Barat   : RSUD Meraxa 

7. Peruntukan Lahan  : Kawasan fasilitas pelayanan umum 

8. Koefisien Dasar Bangunan : 70% 

9. Koefisien Lantai Bangunan : 5 lantai 

10. Garis Sempadan Bangunan : 12 meter 

11. Fungsi jaringan jalan  : Alteri Primer 

12. Potensi Tapak   

 Dekat dengan RSUD Meraxa (sebagai sarana penunjang 

bagi rumah sakit) 

 Jauh dari keramaian  

 Memiliki view yang baik 

 Dekat dengan Stadion Harapan Harapan Bangsa 

 Mudah ditemukan  
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3.2.1.3 Alternatif  Tapak 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alternatif Tapak 3 

Sumber : Google earth (06 November 2017) 

 

1. Lokasi   : Jl. Syiah kuala 

2. Desa    : Lamdingin  

3. Kecamatan   : Kuta Alam 

4. Kabupaten/Kota  : Kota Banda Aceh 

5. Luas Lahan   : 1.2 Ha 

6. Batasan 

 Utara  : Pemukiman Penduduk 

 Timur  : Lahan Kosong 

 Barat  : Pemukiman Penduduk 

 Selatan : Pemukiman Penduduk 

7. Peruntukan Lahan : Kawasan fasilitas pelayanan umum 

8. Koefisien Dasar Bangunan : 60% 

9. Koefisien Lantai Bangunan : 2 lantai 

10. Garis Sempadan Bangunan : 9 meter 

11. Fungsi jaringan jalan : Alteri Primer 

12. Potensi Tapak   

 Dekat dengan area pendidikan  
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 Ditengah perumahan warga 

 Mudah ditemukan 

3.2.3 kriteria Penilaian terhadap alternatif Site 

 

(Sumber : Analisis) 

Keterangan Nilai : 

No Kriteria 
Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif 

3 

1 Lokasi : 
a. Luas tapak yang 

sesuai dengan 
bangunan 

b. Penyebaran pusat 
rehabilitasi narkoba 

c. Kontur tanah 
d. Fasilitas Parkir 
e. Master plan dan 

pengembangan 

 
3 
 
2 
 
3 
3 
3 

 
2 
 

3 
 

3 
2 
3 

 
2 
 

3 
 

3 
2 
3 

2 Peraturan : 
a. Peruntukan RTRW 
b. Peraturan setempat 

 
3 
3 

 
3 
3 

 
3 
3 

3 Aksesibilitas : 
a. Pelayanan transportasi 

umum 
b. Strategis, mudah 

dicapai 
c. Terletak pada jalan 

arteri primer 
d. Pencapaian bagi 

penjalan kaki dan 
kendaraan 

 
2 
 
3 
3 
 
3 

 
3 
 

3 
3 
 

3 

 
3 
 

3 
3 
 

3 

4 Lingkungan : 
a. Tersedianya utilitas 

publik 
b. Pengelolaan kesehatan 

lingkungan 
c. Bebas dari kebisingan, 

asap, uap dan 
gangguan lain 

 
3 
 
3 
 
3 

 
3 
 

3 
 

2 

 
3 
 

3 
 

2 

5 Bobot Nilai 40 39 39 
6 Hasil Terpilih   

Tabel 3.1 kriteria penilian terhadap alternatif site 
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2 : Kurang baik 
3 : Cukup Baik 
4 : Baik  

 
3.3 Studi Banding Objek Perancangan  

3.3.1 Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampak depan gedung penyuluhan publik 

Sumber : www.babesrehab-bnn.info (02 Desember 2018) 
Nama Objek   : Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional 

Indonesia  

Lokasi    : Desa Wates Jaya, kecamatan Cigombong, Lido, Kab. Bogor.  

Luas Lahan   : 11,2 Ha  

Daya Tampung : 500 Orang  

 Pada awalnya bangunan ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 1974 oleh ibu 

Tien Soeharto yang digunakakan sebagai tempat untuk mendidik tahanan 

anak nakal dan pekerja seks komersial (PSK). Pada perkembangannya 

bangunan tersebut digunakan sebagai tempat rehabilitasi bagi anak nakal dan 

korban narkoba pada tahun 1985. Tahun 2002 merupakan tahun dimana 

bangunan tersebut di khususkan sebagai tempat yang menangani korban 

penyalahgunaan narkoba dan sebagai tempat rehabilitasi narkoba sehingga 

namanya berubah menjadi Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido. Pada 
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beberapa waktu yang lalu namanya berubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi 

Bandan Narkotika Nasional (Babesrehab). 

Setiap rehabilitan diberi pelayanan one step center atau pelayanan satu 

atap sehingga para pengguna narkoba mendapat pelayanan rehabilitasi medis 

ataupun rehabilitasi sosial dalam satu atap. Metode yang digunakan pada 

pelayanan rehabilitasi sosial merupakan metode Therapeutic Community 

(TC). Metode tersebut menggunakan interaksi sosial dengan komunitas 

disekitarnya sebagai alat terapi agar para rehabiilitan dapat kembali ke 

masyarakat tanpa tergantung akan narkoba lagi ataupun merasa kurang 

percaya diri. 

1. Tatanan Kawasan  

Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Nasional Indonesia berada di lokasi yang 

dikelilingi oleh lingkugan alami yang masih minim pembangunan sehingga 

unsur alam dimasukkan dalam bangunan tersebut. Unsur alam merupakan 

salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai alat penyembuhan 

ketergantungan narkoba. 

2. Tatanan Massa Bangunan  

Penataan massa bangunan pada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika 

Nasional adalah berpola grid akan tetapi sesuai fungsi yang ada di dalamnya 

termasuk berpola radial karena pusat bangunan utama berada di posisi central. 

Posisi gedung utama yang berada di central ditunjang dengan bangunan-

bangunan disekitanya. Bangunan-bangunan tersebut mengelilingi gedung 

utama yang digunakan sebagai tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Keberadaan gedung-gedung lain yang digunakan sebagai fasilitas 

penunjang merupakan susunan massa yang saling mengikat dan sebagai 

penyokong keberadaan gedung utama.  

3. Sirkulasi  

Area Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional memiliki luas 

lahan 11,2 Ha sehingga bangunan ini memiliki banyak fasilitas-fasilitas 

penunjang. 
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3.3.2 Al Kamal Sibolangit Centre, Rehabilitation for Drug Addicted 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampak depan gedung penyuluhan publik 

Sumber : catherine Universitas Sumatra utara (02 Desember 2018) 

Nama Objek   : Al Kamal Sibolangit Centre 

Lokasi    : Jl. Medan – Brastagi Km. 45, Desa Suka Makmur, Kec. 

Sibolangit 

Luas Lahan   : 3,5 ha 

Daya Tampung  : 50 Orang 

Fasilitas   :   

1. Gedung Penyuluhan Publik, terdiri dari: 

a. ruang penerima  

b. kamar tidur publik dan KM/WC (24 kamar = 84 orang) 

c. ruang kumpul 

d. ruang penyuluhan / seminar (kapasitas 84 orang) 

e. ruang makan (dapat juga digunakan untuk mengundang penduduk sekitar 

untuk berkunjung dan makan – makan ketika hari besar) 

f. ruang tenis meja 

g. dapur  

h. halaman (kolam, ayunan, dll) 
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2. Gedung Utama, terdiri dari :   

a. Ruang security  

b. Ruang konsultasi pasien dan orang tua pasien  

c. Kantor supervisor  

d. Aula bersama (ruang nonton dan ruang musik)  

e. Gazebo (kunjungan orang tua, mereka berkumpul dengan pasien di 

gazebo ini dari jam 10 pagi sampai jam 3 siang. Kunjungan dilakukan 

setelah 6 bulan pertama, setelah itu 3 bulan, dan 1 bulan untuk berikutnya 

sampai pasien keluar dari panti ini) 

3. Gedung Residensial dan Perawatan Pasien, terdiri  

a. Ruangan medis dan obat-obatan standar   

b. Asrama (10 kamar masing – masing berisi 6 tempat tidur)  

c. Ruang keterampilan (ruang sablon dan ruang komputer)  

d. Ruang makan  

e. Oukup (sauna)  

f. Ruangan pijat tradisional 

g. Ruangan ramu-ramuan tradisional 

h. Ruang Isolasi  

i. Lapangan olahraga (basket, sepakbola, jogging)  

j. Kolam berendam 

Metode Pengobatan  :   

1. Pengobatan Rohani  

Pasien dibimbing mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini merupakan pondasi spiritual yang 

diharapkan bisa membingkai kesadarannya secara permanen.  

2. Pengobatan Tradisional  

Ada 3 jenis pengobatan tradisional, yaitu: Oukup, pijat, dan jamu. Oukup 

untuk mengeluarkan racun narkoba dari pori-pori badannya. Pijat untuk 
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melancarkan sel-sel tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menyehatkan 

tubuh. Jamu untuk mencuci perut, menghilangkan racun, menetralisir saraf, 

dan menstabilkan fungsi tubuh.  

3. Pengobatan Medis  

Pasien memperoleh pengobatan dan perawatan medis. Pengobatan ini 

bertujuan memulihkan kesehatan fisik pasien. Secara terjadwal, pasien 

diperiksa dokter dan perawat.  

4. Latihan Fisik  

Selain obat medis dan tradisional, pasien juga mendapatkan latihan fisik. 

Pasien mempunyai jadwal olah raga, senam, dan cross country  (jalan lintas 

alam). 

5. Kebatinan  

Pasien mendapat olah kebatinan, seperti senam pernafasan. Kegiatan ini 

dimaksudkan memulihkan pola berkonsentrasi pasien yang selama ini 

terganggu. Pasien yang dirawat di Sibolangit Centre berasal dari berbagai 

daerah, khususnya Sumatera Utara, Batam, Jawa, bahkan Malaysia. Mereka 

juga terdiri dari berbagai latar belakang status sosial dan ekonomi. Ada dari 

keluarga yang mampu, kurang mampu bahkan dari keluarga yang tidak 

mampu jumlahnya paling dominan; anak pegawai, buruh, nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabel 3.2 kesimpulan studi banding objek perancangan sejenis 

3.3.3 Kesimpulan Studi Banding  

No Hal yang 

dianalisa 

Balai Besar 

Rehabilitasi Badan 

Narkotika Nasional 

Indonesia 

Al Kamal Sibolangit 

Centre 

Objek 

perancangan 

1. Tatanan massa  Berpola grid Berpola grid Berpola grid 

2. Skala ruang Intim  Intim  Intim 

3. Fasilitas terapi  1. Therapeutic 

Community 

2. Terapi keluarga 

3. Terapi psikologi 

4. Terapi kesehatan 

1. Therapeutic 

Community 

2. Terapi keluarga 

3. Terapi psikologi 

4. Terapi tradisional  

5. Fisioterapi  

1. Therapeutic 

Community 

2. Terapi keluarga 

3. Terapi psikologi 

4. Terapi tradisional 

5. Fisioterapi 

4. Bentuk 

bangunan 

Penjajaran dari bentuk-

bentuk yang simpel  

Penjajaran dari 

bentuk-bentuk yang 

simpel  

Menerapkan 

bentuk-bentuk 

simpel 

5. Sirkulasi  Sirkulasi pola linier Sirkulasi pola linier Sirkulasi pola linier 

6. Material Penggunaan material 

alami ramah 

lingkungan  setempat 

Penggunaan material 

alami ramah 

lingkungan  setempat 

Penggunaan 

material alami 

ramah lingkungan  

dan tidak 

membahayakan 

bagi pengguna   

7. Warna  Identifikasi dari tiap 

ruangan berdasarkan 

warna 

Penerapan warna 

berbeda agar pasien 

dapat merasakan 

nuasan baru   

Pemilihan warna 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pengguna 

8. Tekstur  Tekstur materialnya 

tidak membahayakan 

bagi pengguna 

bangunan 

Tekstur materialnya 

tidak membahayakan 

bagi pengguna 

bangunan 

Tekstur materialnya 

tidak 

membahayakan 

bagi pengguna 

bangunan 
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9. Zonasi  1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis 

1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis 

1. Privat 

2. Semi publik  

3. Publik  

4. Servis 

Sumber : analisis pribadi 
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BAB IV ANALISIS 

4.1 Analisa Perilaku Berdasarkan Hasil Survey Di Rumoh Sederhana, 
Banda Aceh. 

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangatlah tergantung 

pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau 

kondisi pemakai. Dampak kecanduan Narkoba dapat dilihat pada fisik, 

psikis/perilaku maupun sosial sesorang. Berikut adalah tabel hasil dari 

observasi disalah satu tempat rehab yang ada di Banda aceh : 

4.1.1 Tahap Pertama (Detoksifikasi) 

Tabel  4.1 Analisa Prilaku tahap pertama di pusat rehabilitasi narkoba 

Tahap peratama/ detoksifikasi 

Jenis 

narkoba 

yang 

digunakan  

Jenis 

gangguan 

pasien 

Dampak 

fisik 

Dampak perilaku/ 

psikis 

Tanggapan dan  

penerapan pada 

bangunan  

Ganja- sabu 

ektasi   

Neurologis 

(gangguan 

pada sistem 

saraf) 

Kejang-

kejang, 

halusinasi 

pendengaran 

dan 

penglihatan, 

gangguan 

kesadaran, 

kerusakan 

saraf tepi 

 Pasien tanpa 

didampingi berjalan 

lurus dan pasien 

tersebut sangat susah 

untuk berbelok kekiri 

dan kekanan, 

 Pasien merasa 

ketakutan pada saat 

menuruni anak tangga. 

 pasien susah untuk 

berada di ketinggian 

 saat pasien sendiri, 

pasien merasa 

ketakutan karena  

 Memerhatikan 

sirkulasi pasien 

dengan 

permainan 

warna lantai 

 Mengurangi 

pemakaian anak 

tangga. 

 Mengurangi 

perbedaan level 

lantai 

 Menghadirkan 

ruangan tanpa 

penyekat dalam 
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merasa ada bayangan 

yang menghampiri 

 tidak mampu 

mengingat kejadian 

yang barusan saja yang 

pasien lakukan. 

 pasien juga sering 

mencari sudut-sudut 

ruangan apalagi di 

ruangan yang agak 

gelap. 

 Suka betah di kamar 

mandi 

 pasien juga susah untuk 

tidur. 

 Sering marah-marah 

terhadap orang lain 

 Bebicara cedal/pelo 

 Jalan sempoyongan  

 

 Memerhatikan 

tentang 

pencahayaan 

dalam ruangan 

agar tidak gelap 

 Memerhatikan 

tekstur  dinding  

kamar mandi. 

 Pemilihan warna 

pada ruangan 

sesuai dengan 

keterangan 

ruang  

 Penerapan 

disability railing 

pada sirkulasi 

pasien. 

 

Ganja- sabu Kardiovaskuler 

(gangguan 

pada jantung 

dan pembuluh 

darah  

Infeksi akut 

otot jantung, 

gangguan 

peredaran 

darah  

 Saat memegang 

sesuatu tangannya 

bergetar  

 Susah untuk berjalan 

sendirian harus ada 

sandaran. 

 Mudah terjatuh  

 Sering teriak  

 Mengeluarkan 

keringan berlebihan  

 Mengalami nyeri 

dibagian kepala 

 Penerapan 

disability railing 

pada sirkulasi 

pasien. 

 Memerhatikan 

penghawaaan 

pada ruangan 

agar tidak 

berkeringat 

berlebihan  

 Penerapan 

lantai finyl  

 Memerhatikan 

penghawaan 

buatan maupun 

alami ruangan  
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Ganja- sabu Dermatologi 

(gangguan 

pada kulit ) 

pananahan ( 

abses) 

Pasien yang terkena 

Dermatologi ini akan 

merasa minder dari 

kawan-kawannya yang 

lain  

 

Ganja- sabu Estrogen, 

progesteron, 

testosteron 

(dampak 

terhadap 

gangguan pada 

kesehatan 

reproduksi) 

penurunan 

fungsi 

hormon 

reproduksi, 

serta 

gangguan 

pada seksual  

 
 

Sumber : analisis 

4.1.2 Tahap entri unit (pasca putus zat selama 2 minggu) 

Tabel  4.2 Analisa Prilaku tahap entri unit di pusat rehabilitasi narkoba 

Pengelola 

/bimbingan 

kegiatan Perilaku  Tanggapan dan  

penerapan pada 

bangunan 

Ahli kimia, 

dokter 

psikolog, 

pembimbing 

sosial, 

rohaniawan. 

 Mengikuti proses  

pengecekan zat 

beracun yang ada 

dalam tubuh pasien  

 Mengikuti  proses 

psikologis  

 Mengikuti terapi 

sosial secara 

kelompok  

 Mendengarkan 

bimbingan Agama  

 Sering batuk-batuk dan 

pilek berkempanjangan 

karena pada tahap ini 

pasien sedang mengalami 

masa putus zat 

 Pasien merasa Malas 

berkegiatan apapun.  

 Pasien lebih suka dengan 

kesendirian karena pada 

saat ini pasien baru sadar 

dari keadaan sakau. 

 Pasien sering mimpi 

buruk dan menguap 

 Memerhatikan zonasi 

untuk menjaga 

kesehatan pasien agar 

terhindar dari asap 

dan debu. 

 Pengaturan pemilihan  

warna dinding agar 

pasien tidak bermalas 

malasan.  

 Menciptakan ruangan  

khusus pasien sakau, 

dengan pemilihan 

warna yang cerah dan 
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 Menunjukkan sikap tidak 

peduli terhadap orang 

lain. 

 Terdorong untuk 

melakukan kejahatan. 

pemilihan tekstur 

dinding yang 

membuat pasien 

nyaman dalam 

ruangan tersebut. 

Sumber : analisis 

 

4.1.3 Tahap Terapi Berbasis Komunitas   

Tabel  4.3 Analisa Prilaku tahap terapi berbasis komunitas di pusat rehabilitasi narkoba 

                                               Terapi Berbasis Kominitas  

Pengelola 

/bimbingan 

Aktivitas Perilaku Tanggapan dan  
penerapan  

Instruktur 
pelatih kerja, 
dan asisiten  

Pecandu akan di 
biasakan hidup nomal 
mulai dari jam 04:30 
sampai dengan 22:00 
untuk membiasakan 
diri seperti kehidupan 
sehari-hari (mengikuti 
terapi vokasional) 

 Sering berbohong dan 
inkar janji karena pasien 
tidak bertahan lagi 
karena sudah lama 
berada dalam pusat 
rehabilitasi  

 sering berbohong dan 
ingkar janji dangan 
berbagai macam alasan  
 

 melatih untuk hidup 
seperti masyarakat  
sebelumnya dan  
menciptakaan area 
berkebun sebagai 
salahsatu fasilitas 
kegiatan pasien.  

Sumber : analisis  

4.2  Analisa Funsional  

4.2.1  Analisa Aktivitas Pengguna   

Pada perancangan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba ini, 

pemakai Bangunan dapat diklasifikasikan menjadi 3 fungsi:  

Tabel  4.4 Analisa aktivitas pengguna 

No Klasifikasi 

Fungsi 

Jenis  

Fungsi 

Aktivitas Sifat 

Aktivitas 

Kebutuhan 

Ruang 

1. Fungsi 

Primer 

Sebagai tempat 

untuk 

Rehabilitasi 

Pasien akan 

merasa kesakitan 

(sakau) dan akan 

Rutin Publik Ruang 

rehabilitasi 

medis 
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medis 

Detoksifikasi 

diberi obat 

penenang. 

Sebagai tempat 

untuk 

Rehabilitasi 

Medis umum  

Pemeriksaan 

kesehatan pasien 

oleh perawat dan 

dokter serta 

mengecek 

ketergantungan 

pasien dengan 

narkoba 

Rutin Private Ruang Detoks 

Sebagai tempat 

untuk 

Rehabilitasi 

Sosial Karantina 

Pasien ditenangkan 

dalam ruang 

karantina untuk 

menenangkan 

pikiran 

Rutin private Ruang 

karantina 

Sebagai tempat 

untuk 

Rehabilitasi 

sosial 

Metode 

penyembuhan 

dengan 

berkelompok dan 

saling membantu 

menyemangati dan 

bertukar ide 

Rutin Publik Ruang 

rehabilitasi 

sosial 

2. Fungsi 

Sekunder 

Sebagai tempat 

untuk 

penginapan 

pasien 

Beristirahat dan 

berinteraksi antar 

sesama Pasien 

Rutin Private Penginapan 

pasien 

Sebagai tempat 

untuk 

penginapan 

Tamu 

Beristirahat dan 

Berinteraksi 

dengan para 

pengunjung lain 

Kondisional 

Publik 

Penginapan 

tamu 

Sebagai tempat 

untuk rawat jalan 

Pasien datang 

ketempat pusat 

rehabilitasi tanpa 

menginap dan 

pulang jika sudah 

selesai 

Rutin Publik  Ruang 

Pemeriksaan 
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Sebagai tempat 

untuk IGD 

Penerimaan 

pertama ketika ada 

kondisi darurat 

pasien  

Kodisional 

Publik  

IGD 

  Sebagai tempat 

untuk kegiatan 

After Care  

Kegiatan 

vokasional yang 

dilakukan dan 

digunakan untuk 

mengembangka-n 

potensi diajarkan 

secara 

berkelompok 

Rutin  

Pubik  

Ruang Terapi 

vokasional  

3.  Fungsi 

Penunjang  

Sebagai tempat 

untuk 

meletakkan 

koleksi buk dan 

membaca  

Perlu ketenangan 

pada saat membaca 

sehingga pasien 

dapat focus  

Rutin publik  Perpustakaan  

Sebagai Tempat 

untuk beribadah  

Rutin Semi Private  Beribadah 

umat islam 

yang wajib 

hukumnya 

Masjid  

Sebagai tempat 

untuk pengelola  

Rutin private  Bekerja untuk 

mengelola 

tempat Pusat 

Rehabilitasi 

dan 

mengadakan 

rapat 

Kantor 

pengelola  

Sebagai tempat 

untuk olahraga  

Melatih ketahanan 

fisik bagi pasien yang 

dilakukan di indoor 

maupun outdoor  

Rutin publik  Tempat 

olahraga 

Sebagai tempat 

untuk pertemuan  

Interaksi sosial 

antara pengunjung 

dan mendengarkan 

pembicaraan 

Kondisional 

publik 

 

Hall 

pertemuan  
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penjelasan 

pembicara  

Sebagai tempat 

untuk memasak 

dan makan  

Mengolah bahan 

makanan dan 

minuman yang 

terpisah dengan 

aktifitas makan 

para pasien  

Rutin publik  Dapur dan 

kantin 

Sebagai tempat 

untuk penjagaan  

Menjaga keamanan 

pusat rehabilitasi 

dan pasien  

Rutin private  Ruang 

security 

Sebagai tempat 

untuk kenderaan  

Memarkirkan 

kendaraan untuk 

para pengelola 

tempat pusat 

rehabilitasi dan 

keluarga pasien 

Rutin publik  Tempat parkir  

Sebagai tempat 

untuk buang air 

dan mandi  

Perlu privasi ditiap 

aktivitas agar lebih 

aman  

Kondisional 

private  

Kamar mandi  

Sebagai tempat 

untuk servis  

Melayani setiap 

kebutuhan dipusat 

rehabilitasi  

Rutin semi 

private  

gudang 

Sumber : analisis  
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4.2.2 Analisa Kegiatan  

Analisis pengguna ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang 

dari tiap-tiap pengguna, berikut ini penjabaran melalui skema mengenai 

analisis kegiatan pengguna dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba : 

1. Korban Narkoba (Melakukan proses rehabilitasi) 

 

 

 

 

 

 

 Skema 4.1 Analisa kegiatan korban Narkoba 

Sumber : analisis 

 

2. Pengunjung/keluarga pasien (Mengunjungi Pasien) 

 

 

 

Skema 4.2 Analisa kegiatan pengunjung 

Sumber : analisis  

3. Dokter Internal (Memeriksa kondisi fisik) 

 

 

 

Skema 4.3 Analisa kegiatan Dokter Internal 

Sumber : analisis  
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4. Dokter Psikiater (Memeriksa keadaan Psikologis) 

 

 

 

Skema 4.4 Analisa kegiatan Dokter Psikiater 

Sumber : analisis  

 5. Pembimbing Sosial (Membimbing pasien mengikuti terapi) 

 

 

Skema 4.5 Analisa kegiatan Pembimping sosial 

Sumber : analisis  

 6. Psikolog (Mengevaluasi pekembangan pasien)  

 

 

 

 

Skema 4.6 Analisa kegiatan psikolog 

Sumber : analisis  

 7. Perawat (Merawat pasien) 

 

 

 

Skema 4.7 Analisa kegiatan perawat 

Sumber : analisis  
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 8. Ahli kimia (menganalisa kadar racun yang ada pada tubuh pasien) 

 

 

Skema 4.8 Analisa kegiatan Ahli kimia 

Sumber : analisis  

 9. Rohaniawan (Memberikan bimbingan Agama) 

 

 

 

Skema 4.9 Analisa kegiatan Rohaniawan 

Sumber : analisis  

 10. Pengajar (memberikan bimbingan khusus) 

 

 

Skema 4.10 Analisa kegiatan pengajar 

Sumber : analisis  

 11. Ahli farmasi (menyediakan obat bagi pasien) 

 

 

Skema 4.11 Analisa kegiatan Ahli Farmasi 

Sumber : analisis  
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 12. Petugas Servis (memberikan pelayanan kepada pusat rehabilitasi) 

 

  

Skema 4.12 Analisa kegiatan petugas servis 

Sumber : analisis  

 13. Instruktur pelatih kerja (membimbing terapi vokasional) 

 

 

Skema 4.13 Analisa kegiatan instruktur pelatih kerja 

Sumber : analisis  

 14. Pembantu Instruktur (membantu instruktur) 

 

 

Skema 4.14 Analisa kegiatan pembantu instruktur 

Sumber : analisis  

4.2.3 Analisa Kebutuhan Ruang 

Tabel 4.5 Analisa kebutuhan ruang 

No. Jenis Aktivitas Perilaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Jumlah Ruang 

1. Rehabilitasi 

Medis 

Menunggu proses 

pemeriksaan 

Loading Deck 1 Ruang 

  Melakukan proses 

pembedahan 

Ruang bedah 1 Ruang 

  Memberikan tindakan 

pada pasien IGD 

Ruang tindakan 

bedah 

1 ruang 
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   Ruang tindakan non 

bedah 

1 Ruang 

  Merawat pasien Ruang rawat IGD 10 Ruang 

  Memeriksa kondisi 

pasien 

Ruang periksa 

umum 

1 Ruang 

  Memeriksa urin pasien Ruang pelayan tes 

urin 

1 Ruang 

  Memeriksa kondisi 

psikologis pasien 

Ruang periksa 

Psikologis 

1 Ruang 

  Memeriksa bagian tubuh 

pasien 

Ruang periksa 

internal 

1 Ruang 

  Melakukan proses 

detoksifikasi pada pasien 

Ruang 

Detoksifikasi 

15 Ruang 

  Melakukan proses 

peratan pada pasien 

Ruang rawat inap 15 Ruang 

  Berinteraksi dengan 

sesame perawat dan 

menjaga pasien 

Ruang perawat 2 Ruang 

  Dokter melakukan 

pembicaraan dengan 

keluarga Pasien 

Ruang dokter 1 Ruang 

  Menunggu proses 

pemeriksaan 

Ruang tunggu 1 Ruang 

  Mendaftarkan diri atau 

keluarga 

Ruang pendaftaran 1 Ruang 

  Meracik obat Ruang farmasi 1 Ruang 

  Menjual obat Apotek 1 Ruang 
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  Meletakkan jenazah Ruang jenazah 1 Ruang 

2. Rehabilitasi 

sosial 

Interaksi antara psikolog 

dangan pasien 

Ruang konseling 2 Ruang 

  Proses karantina Ruang karantina 4 Ruang 

  Melakukan terapi secara 

kelompok 

Ruang terapi 

kelompok indoor 

1 Ruang 

  Mengunjungi pasien Ruang kunjungan 1 Ruang 

  Melakukan terapi 

relegius 

Ruang terapi 

Religius 

1 Ruang 

  Membaca literatur dari 

buku 

Perpustakaan 1 Ruang 

  Melakukan terapi fisik Ruang terapi fisik 1 Ruang 

  Melakukan terapi 

vokasional 

Ruang terapi 

vokasional 

1 Ruang 

  Mengembangkan 

kreativitas music 

Studio musik 1 Ruang 

  Mengikuti pelatihan tari Studio tari 1 Ruang 

3. Pengelola Mengelola tempat 

Rehabilitasi 

Ruang Direktur 1 Ruang 

   Ruang Sekretaris 1 Ruang 

   Ruang staff humas 1 Ruang 

   Ruang staff 

keuangan 

1 Ruang 

   Ruang staff 

administrasi 

1 Ruang 
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  Membicarakan 

pengelolaan Pusat 

rehabilitasi Narkoba 

Ruang rapat 1 Ruang 

4 Area 

peristirahatan 

Tidur Kamar pasien 50 Ruang 

   Kamar pengelola 30 Ruang 

Sumber : analisis  

4.3  Pemilihan Lokasi  

Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam perencanaan pusat 

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Provinsi Aceh ini. Maka, perlu 

diperhatikan beberapa faktor, antar lain: sifat objek rancangan, fungsi objek 

rancangan, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sesuai 

dengan hasil studi literatur yang telah penulis peroleh. Posisi site dapat dilihat dari 

gambar di bawah.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta letak pusat rehabilitasi di Aceh 

Sumber : https://googleearth.com (05 Juni 2018) 

4.4  Analisa Kondisi Lingkungan Lokasi 

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan tapak sebagi lokasi antar lain adalah 

sebagi berikut: 
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a) Suhu udara relatif sejuk 

b) Tapak memiliki luasan yang cukup untuk lokasi pembangunan pusat 

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Provinsi Aceh 

c) Kesesuain peruntukan lahan sebagai kawasan pengembangan kota 

dimasa yang akan datang 

d) Tapak berada jauh dari keramaian dan pemukiman penduduk 

4.4.1 Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Peta Lokasi terpilih pusat Rehabilitasi Narkoba  

Sumber : https://googleearth.com (05 Juni 2018) 

Tapak pada lokasi ini merupakan lahan kosong yang ditumbuhi oleh 

semak-semak belukar dan tanaman liar lainnya. Permukaan tapak cenderung 

datar dan tidak berkontur.  

a. Lokasi = Jl. Tengku Dilhong II, Darul Ie Mirah, Aceh Besar, Aceh 

b. Luas Lahan = ± 2.4 Ha 

c. KDB = 70% 

d. KLB = 3,5 

e. GSB = 12 M 

f. Peruntukan Lahan : Kawasan fasilitas pelayanan umum 

g. Batasan tapak   

1. Utara  : BNN Provinsi Aceh 

2. Selatan  : Lahan Warga  

3. Timur  : Lahan Warga 
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4. Barat  : Jl. Tengku Dilhong II 

h. Kondisi Lahan : Datar 

4.4.2 Kondisi dan Potensi Tapak 

Tapak terletak di lingkungan kawasan perkebunan warga, namun 

beberapa kilometer disekitar tapak terdapat permungkiman warga. Kondisi 

disekitar tapak merupakan area yang masih alami dengan dikeliling oleh 

beberapa lahan kosong dan sungai disisi barat tapak serta pada bagian utara 

tapak berbatasan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan adanya 

Pusat Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba di area tersebut diharapkan bisa 

meningkatkan intensitas aktivitas di Povinsi Aceh Khususnya bagi pengguna 

fasilitas kesehatan. 

Adapun potensi-potensi yang dimiliki pada tapak ini adalah : 

1. Land Use (Tata Guna Lahan) 

Peruntukan lahan pada lokasi ini yaitu sebagai kawasan Pusat 

Pemerintahan dan Perkantoran serta perdagangan dan jasa. Bangunan yang 

akan dirancang sesuai dengan tata guna lahan tersebut.  

2. Aksesibilitas 

Tapak berada dikawasan yang banyak dilalui oleh pengguna jalan dan 

merupakan jalan arteri sekunder. Untuk akses sangat mudah dicapai oleh 

kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi dan dekat dengan BNN Aceh 

dan Stadion Harapan Bangsa. 

3. Utilitas 

Site sudah dilengkapi dengan sarana utilitas yang baik, seperti jaringan 

listrik, saluran drainase, jaringan telepon, saluran air bersih sehingga 

menguntungkan tapak. 

4. Fasilitas Penunjang 

Disekitar tapak terdapat bangunan-bangunan yang dapat menunjang 

adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh. Pusat Rehabilitasi Narkoba 



82 
 

yang akan dirancang ini mempunyai tugas pokok untuk dikelola oleh BNN 

tersebut. 

5. Kondisi Lingkungan 

Kondisi tapak memiliki ketenangan yang sedang, kebisingan hanya 

terdapat pada dua arah saja yaitu pada jalan lorong Geuchik H.Amin dan 

Jl.Tengku Dilhong II 

4.4.3 Analisa Tapak 

4.3.3.1 Analisa Matahari 

Posisi tapak yang lebar dan hampir mempunyai sisi yang sama 

membutuhkan penyusunan desain agar bangunan mendapat sinar matahari 

secara langsung dan mendapatkan angin yang mendukung aktifitas pada 

lokasi tapak. Sebagai bangunan yang berfungsi untuk Pasien korban 

penyalahgunaan NAPZA, maka matahari harus dimanfaatkan untuk 

kebutuhan pengguna dalam proses pemulihan. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Ilustrasi analisa Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tanggapan : 

1. Untuk menghindari sinar matahari langsung pada sore hari yang tidak 

baik apabila langsung memancarkan sinar ke asrama/hunian, maka perlu 

dibuat beberapa penyusunan massa bangunan pada posisi barat. Namun 

apabila tidak memungkinkan maka ditanggapi dengan penyusunan massa 

bangunan yang memanjang dari utara ke selatan.  
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Gambar 4.4 Ilustrasi analisa Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

2. Bangunan berorientasi menghadap Jalan dengan memanjang ke arah 

selatan. Bentuk massa majemuk dibedakan tiap tahapan rehab juga untuk 

pemecahan massa agar tiap ruang mendapat cahaya alami maksimal. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi analisa Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

3. Memasukkan unsur matahari pagi ke dalam bangunan, dengan memakai 

Skylight pada bagian tertentu berfungsi sebagai proses terapi pasien.  

 

 

 

Gambar 4.6 Pemanfaatan cahaya alami 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Zona tapak Berdasarkan analisis matahari 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.7 Zona Tapak analisa Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

4.3.3.2 Analisa Angin 

Pada umumnya angin yang berhembus di Provinsi Aceh adalah angin 

barat dan angin timur. Angin barat biasanya berhembus lebih kencang dari 

pada angin timur yang cenderung sedikit lebih tenang. Pada saat musim panas 

angin akan berhembus dari arah tenggara dan pada saat musim hujan arah 

angin dari barat laut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Ilustrasi analisa Angin 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Tanggapan : 

1. Penggunaan elemen air dalam tapak agar pada saat angin berhembus 

terjadinya penguapan air yang memberikan kesejukan, sehingga dapat 

memberikan pengaruh untuk proses terapi  bagi pasien. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 penggunaan elemen air  

Sumber : Analisa Pribadi 

2. Memberikan buffer berupa vegetasi dipinggir terluar tapak, agar angin 

yang masuk kedalam tapak bisa dimanfaatkan oleh pengguna bangunan 

tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 memberi vegetasi pada pinggir tapak  

Sumber : Analisa Pribadi 
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3. Mengolah massa bangunan yang dapat mengalirkan pergerakan angin 

(ventilasi silang).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 ventilasi silang 

Sumber : www.ventilasi.silang.com (10 juni 2018) 

4.3.3.3 Analisa Sirkulasi dan Pencapaian  

Dan Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilokasi, sirkulasi 

disekitar dan di dalam tapak adalah sebagai berikut: 

1. Jalan yang terdapat pada tapak merupakan jalan arteri skunder dengan 

lebar jalan ± 4 meter. 

2. Jalan lokal yang berada di bagian barat lokasi memiliki lebar jalan ± 4 

meter, sehingga jalan lokal ini bisa digunakan untuk jalur servis. 

3. Akses menuju tapak tidak terdapat jalur pejalan kaki. 

Tanggapan : 

Dari hasil pengamatan di lokasi, pencapaian ke lokasi dapat dilakukan 

dengan kendaraan atau berjalan kaki melalui : 

1. Jalur pencapaian melalui Jalan Tengku Dilhong II merupakan jalur akses 

utama dari pusat kota. Pencapaian dari jalur ini cenderung padat. 
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2. Jalur keluar diarahkan ke jalan tengku geuchik Amin yang berada di 

bagian barat lokasi mengingat untuk meminimalisir kemacetan kendaraan 

dan mengikuti arah jalur Jalan Tengku Dilhong II menuju ke pusat kota. 

3. Jalan masuk area service dan pengguna sengaja dipisah agar Mencegah 

dari kemacetan. 

4. Jalur sirkulasi kendaraan pengunjung hanya sampai batas parkiran 

5. Jalur sirkulasi pejalan kaki untuk pengelola bisa diakses mengelilingi 

bangunan. 

6. Sistem sirkuliasi yang nantinya akan diterapkan adalah: 

a) Sistem sirkulasi untuk pengelola dan servis 

b) Sistem sirkulasi pengunjung 

7. Dan masing-masing sirkulasi ditentukan berdasarkan: 

a) Sistem sirkulasi untuk pengelola dan servis 

Sifat   : Semi Privat 

Tingkat Keamanan : Tinggi 

Tingkat Privasi : Sedang 

Jenis kendaraan : Mobil, Motor dan kendaraan umum lain 

b) Sistem sirkulasi pengunjung 

Sifat   : Publik 

Tingkat Keamanan : Sedang 

Tingkat Privasi : Rendah 

Jenis kendaraan : Mobil, Motor dan kendaraan umum lain 
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Gambar 4.12 Tanggapan terhadap analisa sirkulasi dan pencapaian 

Sumber : Analisa Pribadi 

c) Sistem sirkulasi pasien didalam pusat rehabilitasi  

1. Penerapan disability railing pada sirkulasi pasien untuk 

mencegah pasien yang berjalan sempoyongan. 

2. Permainan ornamen lantai untuk pasien yang susah untuk 

berbelok pada area-area tertentu. 

 

 

 

Gambar 4.13 Tanggapan terhadap analisa sirkulasi dan pencapaian 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4.3.3.4  Analisa Kebisingan  

Kebisingan utama pada area site adalah Jl. Tengku Dilhong II dan Jl. 

Geuchik Amin yang terletak pada bagian utara dan barat tapak. Tingkat 

kebisingannya tinggi karna dilalui oleh semua jenis kendaraan. 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tanggapan : 

1. Memberikan buffer berupa vegetasi yang merendap suara dipinggir 

terluar  tapak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tanggapan terhadap kebisingan di lokasi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

Gambar 4.16 buffer berupa vegetasi yang meremdap suara 

Sumber : Analisa Pribadi 



90 
 

2. Perletakan area publik pada daerah yang mendapat tingkat  kebisingan 

tertinggi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Zona tapak berdasarkan Analisa kebisingan  

Sumber : Analisa Pribadi 

3. Pada ruang rehab medis menggunakan material kedap suara yang dapat 

meminimalisir kebisingan, seperti lapisan dinding Acourete Fiber. 

4.3.3.5  Analisa View 

Pemandangan ke depan secara visual dianggap penting sebagai 

eksistensi pusat rehabilitasi ini, sehingga pada area site akan dihiasi dengan 

tanaman seperti tanaman palem dan tidak akan menetupi view oleh vegetasi 

untuk tidak mengurangi view kedepan bangunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Ilustrasi Orientasi view  

Sumber : Analisa Pribadi 
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(sumber :BMKG) 

 

4.3.3.6 Analisa Hujan dan Drainase  

Kondisi Iklim Lokasi  

1. Arah angin     : -  

2. Letak ketinggian   : Angin berhembus dari arah utara 

3. Suhu udara rata-rata tahunan  : -  

4. Curah hujan rata-rata   : 2.331 mm/th  

5. Curah hujan yang tertinggi : November, Desember, Januari,  

  Februari, Maret, dan April. 

6. Rata-rata curah hujan  : di atas 200 mm/bulan  

7. Kelembaban udara relatif tahunan : 71,07%  

a. Kelembaban udara bulanan tertinggi : November dan  Desember  

  (80,9%) rata-rata. 

 

Potensi dilokasi : 

1. Suhu udara yang nyaman sehingga memungkinkan untuk melakukan 

segala aktifitas outdoor. 

2. Vegetasi yang rindang membuat kenyamanan thermal suatu kawasan.  

3. Tapak relatif datar.  

4. Terdapat riol kota pada bagian barat lokasi yang cukup memadai. 

Tanggapan : 

1. Menghadirkan drainase khusus untuk objek perancangan yang akan 

dialirkan ke drainase kota.  

 

 

 

 

 Gambar 4.19 Sistem Drainase air yang mengalir langsung ke riol kota  

Sumber : Analisa Pribadi 
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Sumber : Analisis pribadi 

Sumber : Analisis pribadi 

2. Menghadirkan sistem drainase dilokasi yang berada di bawah tanah agar 

tidak membahayakan bagi Pasien. 

3. penanaman vegetasi sebagai serapan sehingga kenyamanan thermal  

tercipta dengan baik.  
 

4.5 Organisasi Ruang 

4.5.1 Organisasi Ruang Makro 

 

 

4.5.2 Organisasi Ruang Mikro 

1. Balai rehabilitasi 

 

Asrama korban 
narkoba 

Area servis Asrama 
pengawai 

Aula dan 
workshop 

Balai 
pengobatan 

Administrasi 

Parkir 

Area 
olahraga 

Area 
berkebun 

Mushalla 

Gazebo 

ME 
Galeri 

Keterangan 

   Sirkulasi kendaraan  

   Sirkulasi manusia 

 

Skema 4.15 organisasi ruang makro 

Ruang 
tokok darah 

Ruang 
konseling 

Ruang 
ramuan 

Klinik  

ME 

perpustakaan Ruang 
oukup 

Ruang 
terapi 

Lobby 

ME Ruang 
tunggu 

Toilet 

Skema 4.16 organisasi ruang balai rehabilitasi 
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Sumber : Analisis pribadi 

Sumber : Analisis pribadi 

Sumber : Analisis pribadi 

2. Pengelola dan administrasi 

 

3. Hunian dan asrama 

a. Asrama pasien 

 
b. Hunian / asrama pegawai atau pengelola 

 

 

ME dan 
Lobby 

Ruang   
Staff 

Ruang 
ADM 

Toilet 

R. 
pempinan 

R.        
wakil 

R. 
bendahara 

R.         
arsip 

R.         
rapat 

Toilet 

Skema 4.17 organisasi ruang pengelola dan adm 

Kamar tidur 
+ KM 

Ruang 
makan 

Ruang 
bersama 

Mushalla 

Skema 4.18 organisasi ruang hunian dan asrama 

Kamar tidur  

ME 

KM Dapur 

Ruang tamu  

Skema 4.19 organisasi ruang hunian pegawai atau pengelola 
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Sumber : Analisis pribadi 

Sumber : Analisis 

4. Balai kegiatan keagamaan 

 

5. Area servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balai 
pengajian 

T. 
Wudhuk 

R. 
peralatan 

Mushalla 

Skema 4.20 organisasi balai kegiatan keagamaan 

Gudang 

Laundry 

Dapur 

R. makan 

KM 

Skema 4.21 organisasi area servis 
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4.6  Besaran Ruang 

Untuk menentukan besaran ruang pada pusat rehabilitasi ini menggunakan 

beberapa sumber hitungan antara lain: 

DA : Data Arsitek 

TS : Time Saver Standards 

A : Asumsi 

Tabel 4.6 Besaran ruang pusat rehabilitasi 

Ruang 
Standar 

ruang 

Sum

ber 

stan

dar 

kapasitas 
perhitunga

n 

Jlh 

uni

t 

Luas 

total 

Rehabilitasi medis dan terapi 

Lobby 1.67 

m2/orang 

DA 10 orang =(1.67 m2 x 

10) + LP 5m2 

= 21.7 m2 

1 22 m2 

Ruang tes 

psikologi/konselin

g 

15 m2 A 10 orang  1 15 m2 

Klinik 54 m2 A 15 orang  1 54 m2 

Ruang terapi 20 m2 A 15 orang  1 20 m2 

Ruang totok darah 20 m2 A 15 orang  1 20 m2 

Ruang ramuan obat 15 m2 A 3 orang  1 15 m2 

Ruang oukup 15 m2 A 15 orang  1 15 m2 

Ruang 

Hydrotherapy 

1. Kolam 

2. Ruang 

ganti 

 

 

9 m2 

3 m2 

 

 

 

A 

A 

 

 

 

 

1 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

9 m2 

20 m2 
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3. Toilet  

 

 

 

 

 

4. Ruang bilas 

5. Gudang 

1.5 m2/WC 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

 

 

 

 

4 m2 

3 m2 

DA 

 

 

 

 

 

A 

A 

4 wc 
4 wastefel 

 

 

 

 

1 orang 

 

= (2,5 m2 x 

4) + (0.24 

m2 x 4) + 

30% = 

14.248 m2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

1 

14.248  

m2 

 

 

 

 

20 m2 

3 m2 

 

Toilet pria 2.85 m2/WC 

khusus 

 

2.5 m2/WC 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

DA 1 wc khusus 

4 wc 
3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2.5 

m2 x 4) + 

(0.24 m2 x 

3) + 30% = 

26.065 m2 

4 104.26 

m2 

Toilet wanita 2.85 m2/WC 

khusus 

 

2.5 m2/WC 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

DA 1 wc khusus 

4 wc 
3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2.5 

m2 x 4) + 

(0.24 m2 x 

3) + 30% = 

26.065 m2 

4 104.26 

m2 

Janitor  1 m2 A   1 1 m2 

Luas 436.80 

m2 

Sirkulasi 30% 131.04 

m2 

Luas Total 567.84 

m2 

Pengelola Pusat Rehabilitasi dan Administrasi 

Lobby 1.6 

m2/orang 

DA 10 orang = (1.6 m2 x 

10)+LP 5 

1 22 m2 
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m2=21.7 

m2 

Ruang tamu 15 m2 A 10 orang  1 15 m2 

Ruang ketua 

yayasan 

2.75 

m2/orang 

TS 1 ketua 

4 tamu 

= (2.75 m2 

x 5)+LP 6 

m2 = 20 m2 

1 20 m2 

Ruang wakil ketua 

yayasan 

2.75 

m2/orang 

TS 1 wakil 

3 tamu 

= (2.75 m2 

x 4)+LP 5 

m2 = 16 m2 

1 16 m2 

Ruang bendahara 

dan staff 

2.75 

m2/orang 

TS 1 wakil 

2 tamu 

= (2.75 m2 

x 3)+LP 5 

m2 = 16 m2 

1 14 m2 

Ruang rapat 2.75 

m2/orang 

DA 20 orang =( 2.75 m2 

x 20)+LP 

8 m2 = 63 

m2 

1 63 m2 

Ruang konseling 

orang tua 

2.75 

m2/orang 

TS 3 orang = (2.75 m2 

x 3)+LP 5 

m2 = 14 m2 

4 56 m2 

Ruang administrasi 2.75 

m2/orang 

DA 4 orang = (2.75 m2 

x 4)+LP 5 

m2 = 15 m2 

1 15 m2 

Ruang arsip 9 m2 A   1 9 m2 

Toilet Pria 2.85 m2/WC khusus 

 

2.5 m2/WC 

 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

DA 1 wc khusus 

2 wc 
3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2,5 

m2 x 2) + 

(0.24 m2 x 

3) + 30% = 

11.14 m2 

1 11.14 

m2 



98 
 

Toilet wanita 2.85 m2/WC khusus 

 

2.5 m2/WC 

 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

DA 1 wc khusus 

2 wc 

3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2,5 

m2 x 2) + 

(0.24 m2 x 

3) + 30% = 

11.14 m2 

1 11.14 

m2 

Janitor  1 m2 A   1 1 m2 

Luas  253.28 

m2 

Sirkulasi 30% 75.98 

m2 

Luas Total 329.26

m2 

Kegiatan Asrama / Hunian 

Asrama korban 

laki – laki : 

1. kamar tidur 

 

 

 

2. kamar 

mandi 

 

 

 

 

 

 

3. pos jaga 

 

 

20 

m2/kamar 5 

orang 

 
5.67 m2/kamar 

mandi  

0.24 m2/wastafel  
2.5 m2/ruang jemur  
2.5 m2/ruang cuci 
sirkulasi 30% 
 

 

 

 

5 m2/kamar 

 

 

DA 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

80 orang 

= 16 

kamar  

 
1 unit kamar 

mandi 

1 wastafel 
1 ruang jemur 

1 ruang cuci 

 

 

 

 

2 orang 

 

 

20 m2 x 16 

= 320 m2 

 

 
(5.67 m2 x 

1) + (0.24 

m2 x 1) + 

(2.5 m2 x 1) 

+ (2.5 m2 x 

1) = 30 % = 

14.183 m2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

320  

m2 

 

 
14.183 

m2 

 

 

 

 

 

 

20 m2 

Asrama korban 

perempuan : 
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1. kamar tidur 

 

 

 

2. kamar 

mandi 

 

 

 

 

 

3. pos jaga 

20 

m2/kamar 5 

orang 

 
5.67 m2/kamar 

mandi  

0.24 m2/wastafel  
2.5 m2/ruang jemur  
2.5 m2/ruang cuci 
sirkulasi 30% 

 

 

 

 

5 m2/kamar 

DA 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

A 

80 orang 

= 16 

kamar  

 
1 unit kamar 

mandi 

1 wastafel 
1 ruang jemur 

1 ruang cuci 

 

 

 

 

2 orang 

20 m2 x 16 

= 320 m2 

 

 

(5.67 m2 x 

1) + (0.24 

m2 x 1) + 

(2.5 m2 x 1) 

+ (2.5 m2 x 

1) = 30 % = 

14.183 m2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

320  

m2 

 

 

14.183 

m2 

 

 

 

 

 

 

20 m2 

Asrama pegawai 

Laki – laki : 

1. kamar tidur 

 

 

2. kamar 

mandi 

 
 

 

 

 

3. ruang tamu 

4. ruang 

makan dan 

dapur 

5. area jemur 

 

 

9 m2/kamar 

 

 
5 m2/kamar mandi  

0.24 m2/Wastafel 

2.5 m2/ruang cuci 

Sirkulasi 30 % 

 

 

 

 

 

12 m2  

12 m2 

 

 

6 m2 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

 

 

A 

 

 
2 kamar = 

2 orang 

 
1 kamar mandi 

1 wastafel 
1 ruang jemur 
1 bak mandi 

cuci 
 

 

 

 

3 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 m2 x 1) 

+ ( 0.24 m2 

x 1) + (2.5 

m2 x 1)+ 

30 % = 

10.10 m2 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

6 

 

 

108 

m2 

 

60.6 

m2 

 

 

 

 

 

72 m2 

72 m2 

 

 

6 m2 

Asrama pegawai       



100 
 

Perempuan: 

1. kamar tidur 

 

 

2. kamar mandi 

 
 

 

 

 

3. ruang tamu 

4. ruang makan 

dan dapur 

5. area jemur 

 

9 m2/kamar 

 

 
5 m2/kamar mandi  

0.24 m2/Wastafel 

2.5 m2/ruang cuci 

Sirkulasi 30 % 

 

 

  

 

12 m2  

12 m2 

 

6 m2 

 

A 

 

 

A 

 

 

 

 

 

A 

A 

 

A 

 
2 kamar = 

2 orang 

 
1 kamar mandi 

1 wastafel 
1 ruang jemur 
1 bak mandi 

cuci 
 

 

 

3 orang 

 

 

 

 

 

 

 

(5 m2 x 1) 

+ ( 0.24 m2 

x 1) + (2.5 

m2 x 1)+ 

30 % = 

10.10 m2 

 

12 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

6 

 

108 

m2 

 

60.6 

m2 

 

 

 

 

72 m2 

72 m2 

 

6 m2 

Bangunan 

bersama: 

1. ruang 

makan 

 

 

2. dapur 

 
 

3. ruang 

nonton 

4. gudang 

 

 

 

2 m2/orang 

 

 

20% 

R.Makan 

 

25 m2 

 

20 m2 

 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

A 

 

 

 

50 orang 

 

 

 

 

 

55 orang 

 

 

 

 

= (2 m2 x 

50) = 100 

m2 

= (20% x 

100 m2) = 

20 m2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

100 

m2 

 

20 m2 

 

 

25 m2 

 

20 m2 

Hunian kepala 

asrama, rumah tipe 

54 

54 m2    1 54 m2 

Luas  1669.56 

m2 
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Sirkulasi 30% 500.87

m2 
Luas Total 2170.42 

m2 
Kegiatan Agama/Rehab sosial  

Mushalla  

1. ruang 

shalat 

 

 

2. ruang 

wudhu pria 

 

3. ruang 

wudhu 

wanita 

4. balai 

pengajian 

5. ruang 

peralatan 

 
0.96 m2/orang 

sirkulasi 30% 

 

 

 
0.8 m2 /orang 

sirkulasi 30% 

 
0.8 m2 /orang 

sirkulasi 30% 

 

25 m2 

 

9 m2 

 

DA 

 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

A 

 

A 

 

 

170 

orang 

 

 

20 orang 

 

 

20 orang 

 

 

55 orang 

 

 

 

= (0.96 m2 

170) + 

30% = 

212.16 m2 

= (0.8 m2 

20) + 30% 

= 20.8 m2 

= (0.8 m2 

20) + 30% 

= 20.8 m2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 
212.16 

m2 

 

 

20.8 

m2 

 

 

20.8  

m2 

25 m2 

 

9 m2 

Toilet pria 2.85 m2/WC khusus 

2.5 m2/WC 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

 1 wc khusus 

4 wc 
3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2,5 

m2 x 4) + 

(0.24 m2 x 

3) + 30% = 

17.64 m2 

1 17.64  

m2 

Toilet wanita 2.85 m2/WC khusus 

2.5 m2/WC 
0.24 m2/wastafel 

Sirkulasi 30% 

 1 wc khusus 

4 wc 
3 westafel 

= (2.85 m2 

x 1) +((2,5 

m2 x 4) + 

(0.24 m2 x 

1 17.64  

m2 
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3) + 30% = 

17.64  m2 

Luas  340.04 

m2 

Sirkulasi 30% 102.20 

m2 

Luas Total 442.24 

m2 

Kegiatan penunjang 

Aula 674 m2 A 400 

orang 

(1.67 m2 x 

400) + LP 

6 m2 + 

30% = 674 

m2 

1 674 

m2 

Luas  674 

m2 

Sirkulasi 30% 202,2 

m2 
Luas Total 876,2 

m2 
Kegiatan servis dan keamanan 

Pos satpam 8 m2/unit A 2 orang  2 16 m2 

Ruang AHU 12 m2 A   1 12 m2 

Ruang genset 25 m2 A   1 25 m2 

Ruang mekanikal 12 m2 A   1 12 m2 

Ruang pompa 12 m2 A   1 12 m2 

Ruang cuci 20 m2 A   1 20 m2 

Ruang setrika 9 m2 A   1 9 m2 

Ruang linen kotor 9 m2 A   1 9 m2 
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Ruang linen 

bersih/penyimpana

n 

12 m2 A   1 12 m2 

Gudang  20 m2 A   1 20 m2 

Toilet  4 m2 / ruang DA   2 8 m2 

Luas  155 

m2 

Sirkulasi 30% 47 m2 

Luas Total 202 

m2 

Kegiatan olah fisik 

Lapangan basket 364 m2 DA   1 364 

m2 

Lapangan 

badminton 

82 m2 DA   1 82 m2 

Lapangan volli 162 m2 DA   1 162 

m2 

Kebun  36 m2 A   1 36 m2 

Luas  644 

m2 

Sirkulasi 30% 193 

m2 

Luas Total 837 m2 

LUAS TOTAL 5.614.6

6 M2 

 

Total besaran ruang berdasarkan kegiatan adalah: 

1. Rehabilitasi medis dan terapi   = 433m2 

2. Pengelola Pusat Rehabilitasi dan Administrasi = 324 m2 

3. Kegiatan Asrama / Hunian   = 14979 m2 
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4. Kegiatan Agama     = 341 m2 

5. Kegiatan penunjang    = 837 m2 

6. Kegiatan servis dan keamanan   = 202 m2 

7. Kegiatan olah fisik    = 837 m2 

Maka, luas total bangunan adalah    = 17.953 M2 
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BAB V KONSEP 

5.1  Konsep Dasar 

Konsep dasar perancangan pusat rehabilitasi ini adalah menghadirkan 

sebuah wadah pusat rehabilitasi yang sesuai  dengan kebutuhan serta perilaku 

pengguna yang didominasi oleh korban penyalahgunaan narkoba. Konsep ini 

nantinya akan diterapkan melalui ide perancangan seperti penataan pola 

sirkulasi, penataan massa bangunan yang baik, saling terhubung, terarah, 

serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap sebagai tempat rehabilitasi 

terkemuka di provinsi Aceh.  

Pada perancangan Bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba ini 

menggunakan konsep Arsitektur perilaku dengan pendekatan Healing 

environment diharapkan bisa menciptakan hasil perancangan yang sesuai 

dengan kebutuhan penghuni di bangunan pusat rehabilitasi narkoba ini dan 

dapat membantu dalam proses penyembuhan para korban NAPZA yang ada 

pada bangunan tersebut. 

5.1.1  Penerapan Konsep  

Healing environment merupakan suatu desain lingkungan terapi yang 

dirancang untuk membantu proses pemulihan pasien secara psikologis. 

Dengan mengedepankan aspek kesehatan indera dan psikologis. Berikut  

adalah aplikatif Penerapan Pendekatan yaitu : 

1. Memulihkan kembali kesehatan indera pasien 

a. Indera Penglihatan  

Mengurangi akses view dari dalam bangunan keluar pada area 

rehabilitasi medis agar pasien dapat lebih fokus dengan proses 

penyembuhan. Selain itu kurangnya akses view mengurangi keinginan 

pasien untuk menggunakan narkoba. Karna pada masa detoksifikasi pasien 

akan mengalami masa sakaw yang mengharuskan pikiran pasien tidak 

terganggu hal lain. 
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b. Indra Penciuman  

 Peletakan vegetasi pada area tertentu yang dapat memberikan efek 

kesegaran alami yang menunjang aktivitas medis maupun sosial didalam 

objek perancangan. Selain itu pemakaian ruang luar sebagai bagian dari 

ruangan memunculkan nuansa yang lebih menenangkan sisi psikologis 

manusia.  

c. Indera Peraba  
Sirkulasi pasien yang berjalan sempoyongan dan susah untuk berbelok 

pasien tersebut telah disediakan area disabilitas agar untuk membatu pasien 

yang berjalan sendirian. 

 

 

 

Gambar 5.1 Tanggapan terhadap analisa sirkulasi dan pencapaian 

Sumber : Analisa Pribadi 

d. Indera Pendengaran  

 Menggunakan air mancur untuk menyeimbangkan keseimbangan suara 

pemakaian elemen air juga sebagai berfungsi sebagai terapi penenang bagi 

pasien karena suara yang dihasilkan membuat pasien menjadi lebih segar. 
 

2. Material alami 

Penggunaan material alami pada bagian lansekap seperti penggunaan pasir 

pada area sirkulasi pasien dan penggunaan elemen air seperti fountain untuk 

menghasilkan ketenangan suara serta dari penggunaan tersebut dapat 

membantu proses terapi pasien.  
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Gambar 5.2 penggunaan material alami pada lansekap 

Sumber : Analisa Pribadi 

3. Sistem pencahayaan 

a. Pencahayaan buatan  

Pencahayaan di dalam ruangan Pusat Rehabilitasi memiliki tingkat lux 

yang berbeda berdasarkan kerja visual. Kerja visual terbesar adalah kerja 

umum detail wajar dengan jumlah lux 400 dan kerja visual yang paling 

kecil adalah penglihatan biasa yaitu lux 100. Warna lampu yang 

digunakan adalah warna lampu yang tidak menyilaukan mata residen. 

Warna lampu yang tidak menyilaukan adalah warna lampu dengan warna 

kekuningan yang terkesan hangat dan sesuai digunakan untuk ruang 

detoksifikasi. 

b. Pencahayaan alami 

Penggunaan material yang bersifat transparan seperti kaca digunakan 

pada beberapa sisi bangunan agar memaksimalkan pencahayaan alami 

sehingga dapat membantu proses terapi pasien. 
 

4. Kebersihan dan udara yang bersih 

a. Menggunakan bukaan diarea tengah bangunan agar pasien dapat 

merasakan udara alami yang segar akan tetapi pada siang hari dibeberapa 

bagian, udara dapat masuk kedalam bangunan melalui bukaan pada fasad 

bangunan. 
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Gambar 5.3 sistem penghawaan alami 

Sumber : Analisa Pribadi 

b. Menggunakan vertikal garden  

Agar suhu didalam bangunan dapat diproses secara langsung oleh tanaman 

yang ada dibangunan. 

5. Bentuk yang nyaman 

Bentuk memusat untuk membantu Keseimbangan sentral yaitu 

menggambarkan sebuah komposisi yang memusat di tengah-tengah (berpusat 

di suatu titik).  

 

  

  

 

 

Gambar 5.4 bentuk memusat 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

5.2 Konsep Bentuk Bangunan 

Berdasarkan kutipan dari ‘PPME’ indonesia, Lingkaran menggambarkan 

kebulatan tekad pada setiap pemuda muslim dalam membawakan ajaran 

Islam, 
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Jadi bentuk dasar dari bangunan Pusat Rehabilitasi ini mengambil bentuk 

lengkung atau lingkaran. Bentuk lingkaran merupakan respon terhadap 

tahapan kegiatan rehabilitasi yang dilalui pasien. Disisi lain, Bentuk lingkaran 

juga memiliki karakteristik  terpusat dan menimbulkan pengawasan ke segala 

arah sehingga sesuai dengan konsep dasar Healing environment.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 bentuk dasar 

Sumber : Analisa Pribadi 

Bentuk dasar bangunan utama mengambil bentuk dasar lingkaran, dengan 

mengaplikasikan hukum teori gestalt yaitu hukum kesinambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 bentuk dasar 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Bentuk lingkaran di offset ke luar dan ke atas sehingga menghasilkan bentuk 

dasar. 



110 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 bentuk dasar 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

5.3 Konsep Ruang Dalam 

1. Penyelesaian Lantai  

Pada area perkantoran banyak menggunakan jenis lantai granit yang 

bertekstur alam yang sesuai dengan pemilihan konsep dan tema desain. Pada 

area Detoksifikasi, lantai banyak menggunakan vinyl. Lantai vinyl dipasang 

langsung pada lantai, jenis lantai ini untuk menjaga keselamatan pasien yang 

mudah terjatuh. Warna kayu lantai digunakan untuk meminimalisir kelelahan 

visual dan untuk mendukung memperjelas vocal point ruangan yang juga 

merupakan objek yang digunakan sebagai positive distraction. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Material pelindung pasien yang mudah terjatuh 

Sumber : madani-property.com (08 Oktober 2018) 
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2. Penyelesaian Dinding  

Dinding ruangan difinish dengan wallpaper maupun cat dinding yang 

menggunakan warna-warna yang sudah dipaparkan pada bagian 

pengkonsepan warna. Penyelesaian pada dinding ditambahkan beberapa 

elemen visual/objek positive distraction.  

Positive distraction merupakan elemen yang digunakan sebagai objek 

pengalihan. Objek ini juga dapat digunakan sebagai vocal point didalam 

ruangan pusat rehab. Positive distraction yang digunakan pada desain berupa 

objek yang berasal dari alam yang juga mendukung pengkonsepan “Healing”. 

Tidak hanya pada area residential atau area rehab, namun juga pada area kerja 

para karyawan.  

Positive distraction berupa plantscaping, indoor planting, 

waterfountain dan beberapa permainan pada ceiling ruangan. Wall 

plantscaping seperti jenis mosses merupakan salah satu positive distraction 

yang akan digunakan pada area rehabilitasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 material dan warna dinding  

Sumber : slideshare.net (08 Oktober 2018) 

3. Penyelesaian Ceiling  

Permainan level ceiling dengan penggunaan material gypsum board 

berwarna putih yang netral. Permainan level ceiling ruangan juga dapat 

digunakan sebagai identitas/pembeda suatu area. Pada area pemeriksaan 
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maupun IGD  yang memerlukan pencahayaan yang jelas, ceiling sebaiknya 

dibuat lebih rendah agar cahaya lampu jatuh lebih dekat dengan objek.  

Permainan ceiling menggunakan PVC sheet yang dapat dibentuk 

menyerupai ranting maupun objek alam lainnya. Ceiling ini juga ditujukan 

sebagai objek distraksi ketika pasien sedang berbaring dan melihat keatas. 

4. Penyelesaian Furniture  

 Untuk memberikan kenyamanan pada pasien, furniture banyak 

menggunakan sofa yang lebih nyaman dibandingkan tempat duduk biasa. 

Selain itu, sofa juga membeikan efek yang lebih friendly pada pengunjung. 

Furniture yang digunakan pada desain merupakan furniture yang minim 

sudut. Untuk mengurangi kecelakaan pada saat rehabilitasi, dan menghindari 

adanya tindakan kriminal  yang mungkin dilakukan para pasien.  

Pada area residential masing-masing kamar pasien diterapkan fixed 

furniture. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan selama 

pasien sedang dalam masa rehabilitasi dan tinggal diasrama. fixed furniture 

ini berupa lemari pakaian dan tempat tidur pasien. Masing-masing  furniture  

diterapkan  langsung  pada  dinding  kamar,  sehingga furniture tidak dapat 

dipindahkan.  

5. Penghawaan alami  dan buatan  

Penghawaan alami Menghadirkan taman/plaza yang memiliki unsur air 

di pusat bangunan. Selain sebagai penghantar udara juga berfungsi untuk 

terapi bagi pasien. 
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Gambar 5.10 memasukkan unsur alam ke dalam bangunan 

Sumber : analisis pribadi 

 

 

 

 

Gambar 5.11 penghawaan alami 

Sumber : Analisa Pribadi 

Penghawaan buatan Penghawaan untuk ruang detoksifikasi 

menggunakan suhu 22o-24o C dikarenakan ruangan ini sama dengan ruang 

perawatan pada rumah sakit. Penghawaan pada bangunan menggunakan 

penghawaan alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami digunakan 

pada rumah laundry, ruang family visit dan ruang lobby dengan 

menggunakan bukaan dan ventilasi. Dan Penghawaan buatan dengan 

menggunakan air conditioner (AC) split dengan tipe standing AC dan cassette 

pada ruang-ruang perkantoran, ruang detoksifikasi, ruang medis dan exhaust 

fan pada ruang genset, toilet dan kamar mandi, dan dapur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 penghawaan buatan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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6. Sistem Akustik  

Akustik pada bangunan berdasarkan pada ukuran manusia remaja dewasa 

dapat mendengarkan suara adalah 500 Hz-2000 Hz. Jumlah bunyi yang 

diterima ke dalam site adalah sebesar 52,9 dB (dihitung dengan Noise 

Calculator) sehingga penggunaan barrier dan bahan dinding dengan jumlah 

STC yang besar dapat mengurangi bising. Bahan dinding dengan STC yang 

besar adalah dinding bata tebal 15 cm yang diplester. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Noise calculator dengan pemberian barrier 

Sumber : Analisa Pribadi 

5.4 Konsep Sistem Struktur Bangunan    

Konstruksi bagunan memegang peranan penting dalam mengungkapkan 

bentuk bangunan yang sesuai dengan konsep akrab dengan lingkungan alam 

sekitar dan memperhatikan kondisi psikologis pasien. Dengan pemilihan dan 

penggunaan konstruksi bangunan tersebut meliputi, pemilihan struktur 

bangunan, pemilihan bahan bangunan dinding, lantai dan atap.  

1. Struktur bangunan  

Struktur bangunan dipilih dengan pendekatan, struktur yang sesuai 

dengan kondisi site, kuat dan tahan lama pondasi yang digunakan 

menyesuaikan kondisi tanah serta tuntutan dari peruangannya. 

Sedangkan lantai dengan plat beton, balok induk dan anak. 

2. Bahan bangunan 

Pemilihan bahan bangunan dengan pertimbangan selain efektif dan 

efesien tapi bahan bangunan dapat memberikan karakter dan kesan sesuai 

dengan lingkungan sekitar serta memberi kesan psikologis yang 
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diterapkan. Sifat dan kesan masing-masing bahan material tersabut 

yaitu:1 
Tabel 5.1 Sifat dan Kesan bahan Material 

Bahan Sifat Kesan Tampilan Contoh Pemakaian 

Kayu Mudah dibentuk juga untuk 

konstruksi yang ringan dan 

bentuk lengkung 

Hangat, lunak, 

alamiah, menyegarkan 

Bangunan rumah 

tinggal dan bangunan 

kecil lainnya 

Batu bata Dinamis, dapat berfungsi 

sebagai dinding pendukung 

dan dinding pengisi 

Praktis Umum 

Semen Bersifat sebagai perekat atau 

sebagai material dasar beton 

cetakan 

Dekoratif dan masif Semua bangunan 

Batu alam Merupakan bahan yang 

sudah jadi dan mudah 

disusun 

Berat, kasar, kokoh, 

abadi, alamiah 

Bahan pondasi 

struktural dan dekoratif 

Marmer Kaku dan sukar dibentuk Mewah, kuat agung, 

abadi 

Lantai, dinding 

Baja Hanya dapat penahan gaya 

tarik 

Keras dan kokoh Bangunan besar dan 

utilitas 

Aluminium Efesien Ringan dan dingin Bangunan umum dan 

komersial 

Kaca Tembus cahaya Ringan dan dinamis Sebagai pengisi 

Sumber : kesan bahan material 

 Dari tabel diatas penggunaan bahan material bangunan sesuai dengan 

konsep akrab lingkungan alam sekitar, tenang, dinamis, kokoh dan tahan 

lama. Penggunaan tersebut pada :  

1. Atap  

Bentuk dasar atap di sesuaikan dengan kondisi lingkungan alam sekitar dan 

bangunan tropis, yaitu limasan kampung, dengan sedikit modifikasi, 

bahan atap memakai atap seng sedangkan struktur atap menggunakan 

baja yang kuat untuk mengatasi bentang lebar  

2. Dinding  

 
1 Arsitektur Manusia dan Pengamatannya  
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Bahan bangunan dari batu bata dan semen, dengan penyesuaian warna 

pastel yang lembut agar suasana damai tercipta, penggunaan dinding 

dengan batu alam sebagai tambahan dekorasi dan agar menyatu dengan 

alam, pada area detoksifikasi material dinding dilapisi dengan lapisan vinyl 

agar pasien terlindung dengan aman, kaca hanya digunakan pada jendela, 

kayu digunakan sebagai bahan kusen jendela, pintu dan kolom penyangga 

kanopi. Kayu dipilih karena alami, elastis, dan bersifat menyegarkan. 

3. Lantai  

Penyelesaian lantai dengan keramic serta dilapisi dengan vinyl, mudah 

dibersihkan, berwarna terang, serta terlindungnya pasien yang mudah 

terjatuh, serta pada ruang terapi/ olahraga tertutup atau  auditorium 

menggunakan karpet, untuk merendap suara dari langkah kaki. 

4. Pondasi  

Bahan bangunan dari batu alam dan semen, kedalaman dari pondasi 

tersebut menurut jenis tanah pada lokasi Jl. Teungku di Lhong II.  
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5.5 Konsep Elektrikal dan Utilitas 

5.5.1 Konsep Elektrikal  

Suplai listrik dari PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.1 Sistem Elektrikal 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

5.5.2 Konsep Utilitas 

Suplai air bersih dari PDAM 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2 Sistem Air bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 

 Air limbah : 

 

Diagram 5.3 Sistem Air limbah 

Sumber : Analisa Pribadi 

PLN 

Meteran 

Panel utama /MDP Generator 

MCB A MCB B 

Distribusi Distribusi 

MCB C 

Distribusi 

MCB D 

Distribusi 

MCB E 

Distribusi 

PDAM Meteran Pompa Air 

Menara air  

Seluruh Bangunan   

Air limbah Septic Tank Sumur Peresapan 
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Air kotor : 

 

 

Diagram 5.4 Sistem Air kotor 

Sumber : Analisa Pribadi 

 Air hujan : 

 

 

 

 

 

 Diagram 5.5 Sistem Air hujan 

Sumber : Analisa Pribadi 

Maintenance Kolam:  

Setiap 1 minggu sekali air kolam akan dibuang seperempat airnya, dan setiap bulan  

akan dilakukan pengurasan dan pembersihan air kolam. 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Sistem pembuangan air kolam 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Air kotor Drainase Sumur Peresapan 

Bak kontrol 

Air hujan 
pada atap Sumur Peresapan 

Bak kontrol 

Air hujan 
pada tapak Sumur Peresapan Riol kota  
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Gambar 5.15 Sistem penyaringan air kolam 

Sumber : Analisa Pribadi 

5.6 Konsep Ruang Luar 

5.6.1 Sirkulasi dan Pencapaian  

Dari hasil pengamatan di lokasi, pencapaian ke lokasi dapat dilakukan 

dengan kendaraan atau berjalan kaki melalui : 

1. Jalur pencapaian melalui Jalan Tengku Dilhong II merupakan jalur akses 

utama dari pusat kota. Pencapaian dari jalur ini cenderung padat. 

2. Jalur keluar diarahkan ke jalan tengku geuchik Amin yang berada di 

bagian barat lokasi mengingat untuk meminimalisir kemacetan kendaraan 

dan mengikuti arah jalur Jalan Tengku Dilhong II menuju ke pusat kota. 

3. Jalur sirkulasi kendaraan pengunjung hanya sampai batas parkiran 

4. Jalur sirkulasi pejalan kaki untuk pengelola bisa diakses mengelilingi 

bangunan. 

5. Sistem sirkuliasi yang nantinya akan diterapkan adalah: 

a) Sistem sirkulasi untuk pengelola dan servis 

b) Sistem sirkulasi pengunjung 

6. Dan masing-masing sirkulasi ditentukan berdasarkan: 

a) Sistem sirkulasi untuk pengelola dan servis 

Sifat   : Semi Privat 

Tingkat Keamanan : Tinggi 

Tingkat Privasi  : Sedang 

Jenis kendaraan  : Mobil, Motor dan kendaraan umum lain 
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b) Sistem sirkulasi pengunjung 

Sifat   : Publik 

Tingkat Keamanan : Sedang 

Tingkat Privasi  : Rendah 

Jenis kendaraan  : Mobil, Motor dan kendaraan umum lain 

Pencapaian menuju tapak dapat di akses dengan : 

1. Dengan kendaraan umum (ambulan,bus, labi-labi, becak). 

2. Dengan kendaraan pribadi ( roda 2 dan roda 4) 

3. Berjalan kaki 

Sirkulasi didalam tapak dibuat dengan pola yang mudah di capai serta 

membuat pedestrian untuk pejalan kaki dan dihadirkan deretan pepohonan di 

sepanjang pedestrian untuk menghindari panas, serta pada titik yang sulit 

ditempuh oleh pasien dibantu dengan vegetasi yang berwarna. Berikut 

pembagian Jalur sirkulasi dalam tapak : 

a. Jalur sirkulasi kendaraan pengunjung hanya sampai batas parkiran 

b. Jalur sirkulasi pejalan kaki untuk pengelola bisa diakses mengelilingi 

bangunan. 

c. Sedangkan, sirkulasi  pasien rehabilitasi dimulai dari area parkiran 

langsung diarahkan ke dalam bangunan. Untuk sirkulasi pasien yang 

berjalan sempoyongan dan susah untuk berbelok pasien tersebut telah 

disediakan area disabilitas agar, membantu pasien  didalam bangunan 

yang diarahkan ke belakang bangunan, untuk keamanan dan keyamanan 

pasien rehab maupun orang tuanya.  

d. Jalur sirkulasi pengunjung dan servis didalam tapak terpisah, dengan 

pertimbangan agar kenyamanan pengunjung tidak terganggu serta 

mencegah dari kemacetan. 

e. Pemisahan yang jelas antara sirkulasi manusia dengan kendaraan. 
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Gambar 5.16 Tanggapan terhadap analisa sirkulasi dan pencapaian 

Sumber : Analisa Pribadi 

5.6.2 Konsep Vegetasi  

Konsep Vegetasi yang digunakan pada perancangan pusat rehabilitasi 

ini adalah vegetasi pengarah, peneduh, penghias, pelindung. Dimana vegetasi 

ini memiliki fungsi yag berbeda pada tiap ruang aktifitas dan zona, diantanya:  

1. Vegetasi sebagai penetralisir angin berada pada utara dan timur tapak, 

setidaknya mengurangi gerakan angin yang terlalu kencang. Jenis 

vegetasi yang digunakan yaitu vegetasi yang memiliki daun yang 

bertajuk karena daunnya yang lebat. 

2. Vegetasi penghias digunakan sebagai hiasan taman pada lansekap dan 

taman dalam, dari segi perawatan yang mudah dan tidak terganggu 

pandangan bagi pengguna bangunan, serta dapat memberikan efek 

kesegaran alami yang menunjang aktivitas medis maupun sosial didalam 

objek perancangan. Pada umumnya tanaman ini menggunakan tanaman 

berbunga. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Peletakan vegetasi pada area transisi  

Sumber : Analisa Pribadi 
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3. Vegetasi pembatas yang berfungsi sebagai pembatas jalan setapak, 

vegetasi ini menggunakan tanaman perdu yang dibentuk dalam berbagai 

bentukan aristik. Tanaman hias juga berfungsi sebagai pembatas ruang 

luar. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 jenis vegetasi pembatas   

Sumber : Analisa Pribadi 

5.7 Rencana Tapak 

Pada tahap ini, penerapan konsep perancangan tapak dilakukan untuk 

mencapai aksibiltas sesuai dengan aktifitas, adapun yang menjadi pembahasan 

dalam perancangan tapak meliputi: 

5.7.1 Pemitakatan 

Pada perancangan pusat rehabilitasi ini mempunyai beberapa zona, yaitu: 

1. Zona rehabilitasi 

IGD, Ruang rawat IGD, Ruang Periksa umum, ruang pelayan tes urin, 

ruang periksa tes urin, ruang periksa internal, ruang periksa Psikologis, 

ruang Detoksifikasi, ruang perawat, ruang dokter, ruang karantina, ruang 

Dokter, Ruang Farmasi, apotek, ruang terapi kelompok indoor, ruang 

terapi fisik, Ruang terapi vokasional, ruang korseling dan kolam 

hydrotherapy 

2. Zona administrasi 
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Ruang Direktur, ruang wakil Direktur, ruang bendahara, Ruang 

sekretaris,ruang staff Humas , ruang rapat, ruang korseling orang tua 

korban, ruang administrasi dan ruang tamu 

3. Zona hunian 

Kamar pasien, kamar pengelola, ruang isolasi. 

4. Zona penunjang 

Mushalla, aula, ruang terbuka, gazebo dan galeri narkoba, Studio musik, 

Studio Tari, Perpustakaan.  

5. Zona servis 

Ruang keamanan, instalasi pemeliharaan, ruang makan, dapur, gudang dan 

laundry 

6. Zona kesehatan 

Area olahraga, plaza multifungsi 

7. Area hijau 

Taman Bermain. 

5.7.2 Konsep Penzonigan  

Konsep penzoningan pada bangunan pusat rehabilitasi narkoba 

berdasarkan aktifitas dan tingkat keamanan yang ada didalamnya dibagi 

menjadi empat zona yaitu : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Analisa konsep penzoningan 

Sumber : analisis 
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Tabel 5.2 Analisa kebutuhan ruang penzoningan 

Publik Semi Publik Private Service 

1. Mushalla 

2. aula, 

3. galeri 

narkoba 

4. Studio musik, 

5. Studio Tari, 

6. Perpustakaan.  

7. Apotek 

8. Area olahraga 

1. Ruang IGD 

2. Ruang rawat 

IGD 

3. Ruang 

Periksa 

umum, 

4. ruang 

pelayan tes 

urin,  

5. Ruang 

periksa tes 

urin,  

6. ruang periksa 

internal,  

7. ruang periksa 

Psikologis, 

8. apotek,  

9. ruang terapi 

kelompok 

indoor,  

10. ruang terapi 

fisik,  

11. Ruang terapi 

vokasional, 

1. Ruang 

Detoksifikasi, 

2. Ruang dokter, 

3. Ruang 

karantina, 

4. Ruang Farmasi, 

5. Ruang perawat, 

6. Ruang korseling 

7. kolam 

hydrotherapy 

1. Ruang 

keamanan, 

2. instalasi 

pemeliharaan, 

3. ruang makan, 

dapur,  

4. gudang  

5. laundry 

 

Sumber : analisis 
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BAB VI 

HASIL RANCANGAN  

6.1 3D Render 

6.1.1 Perspektif Interior 

Gambar 6.1 View Interior Area Taman Indoor 

Sumber: pribadi 

 

Gambar 6.2 View Interior Ruang IGD 

Sumber: pribadi 
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Gambar 6.3 View Interior Detoksifikasi 

Sumber: pribadi 

6.1.2 Perspektif Eksterior 

 

 

Gambar 6.4 Top View Eksterior 

Sumber: pribadi 
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Gambar 6.5 View Area Tengah Bangunan 

Sumber: pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 View Area Berlatih Berjalan 

Sumber: pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7 View Area Berkebun 

Sumber: pribadi 
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Gambar 6.8 View Area Kolam Terapi 

Sumber: pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.9 View Area Kontemplasi 

Sumber: pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.10 View Area Interaksi Sosial 

Sumber: pribadi 
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6.2  Gambar Kerja  

 6.2.1 Layout Plan  

6.2.2 Site Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

6.2.3  Potongan Kawasan A-A  

6.2.4 Potongan Kawasan B-B 
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6.2.5 Denah  Area Pengelola  

6.2.6 Denah Area IGD   
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6.2.7 Denah Rehab Medis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8 Denah Detoksifikasi   
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6.2.9 Denah Rehab Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.10 Denah Area Mesjid  
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6.2.11 Denah Kolom Lt 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12 Denah Kolom Lt 2 
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6.2.13 Denah Balok Asrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.14 Denah Ring Balok 
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6.2.15 Denah Rencana Atap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.16 Denah Planting Plan 
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6.2.17 Denah Plat Lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.18 Detail Fasad  
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6.2.19 Denah Pondasi dan Tapak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.20 Denah Sloof  
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6.2.21 Tampak Barat dan Tampak Selatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.22 Tampak Utara dan Tampak Timur  
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6.2.23 Denah Plumbing Lt 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.24 Denah Plumbing Lt 2  
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 6.2.25 Rencana Sprinkler dan Hydrant Lt 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.26 Rencana Sprinkler dan Hydrant Lt 2 
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6.2.27 Rencana Pola Lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.28 Denah Instalasi Listrik Area Pengelola 
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6.2.29 Denah Instalasi Listrik IGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.30 Denah Instalasi Listrik Area Rehab Medis  
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6.2.31 Denah Instalasi Listrik Area Detoksifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.32 Denah Instalasi Listrik Area Rehab Sosial 
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6.2.33 Denah Instalasi Listrik Area Asrama Lt 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.34 Denah Instalasi Listrik Area Area Asrama Lt 2 
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