
 

1 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1     Latar Belakang 

 
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya 

(narkoba) di Indonesia semakin memprihatinkan, jumlah nya 

mengalami peningkatan di beberapa Provinsi di Indonesia, salah 

satunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah 

pengguna narkoba. Pada tahun 2011 di Provinsi DIY total pengguna 

mencapai 69.700 orang dan meningkat menjadi 93.600 orang pada 

tahun 2017. Kedua data tersebut didapat berdasarkan penelitian 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI). Hal 

ini menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk 

dalam 5 besar daerah dengan angka penyalahgunaan narkoba 

tertinggi di Indonesia dan sekaligus menempati peringkat pertama 

dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja pada kalangan 

pelajar dan mahasiswa di usia produktif 14-22 tahun (bnnp-diy.com). 

Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat bermacam- 

macam mulai dari mengalami gangguan psikologi yang 

mengakibatkan gangguan pada daya pikir, daya ingat sehingga 

membuat perubahan perilaku pada penyalahguna nya, serta efek 

yang   paling   buruk   dari   pengguanan   narkoba   adalah   dapat
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menimbulkan  ketergantungan  bagi  para  penyalahguna  narkoba 

sehingga dapat menyebabkan kematian karena overdosis. 

Permasalahan pada penyalahgunaan narkoba ini dapat 

diatasi, salah satunya dengan cara pemulihan para pecandu 

terhadap narkoba dipanti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi 

sosial yang telah di tunjuk oleh pihak BNN. Dengan cara melalui 3 

tahap rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis (detoksifikasi), rehabilitasi 

sosial atau nonmedis dan juga rehabilitasi bina lanjut. Hal ini merujuk 

pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 

menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunanaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Salah satu tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh 

BNN saat ini adalah panti rehabilitasi Lido Bogor, yang kini menjadi 

pusat rehabilitasi khusus penyalahguna dan pecandu narkoba di 

Indonesia. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah memiliki 

beberapa panti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang 

sudah ditunjuk dan bekerja sama oleh pihak BNN, guna memerangi 

dan menekan jumlah penyalahgunaan narkoba yang terus 

meningkat di provinsi ini. Akan tetapi kenaikan jumlah 

penyalahgunaan narkoba yang signifikan di Yogyakarta, akhirnya 

tetap saja memberikan dampak pada panti rehabilitasi yang sudah 

ada, bahkan panti rehabilitasi sosial yang  terbesar di Yogyakarta 

yaitu   Panti   Sosial   Putra   Sehat   (PSPP)   Mandiri   Yogyakarta
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mengalami over kapasitas di tahun 2017, yang hingga akhirnya di 

tahun 2018 ini harus menutup pelayanan dan memindahkan 

beberapa penyalahguna yang dirawat (residen) ke Panti Rehabilitasi 

Medis RSJ Grahasia Yogyakarta yang menjadi panti rehabilitasi 

medis tersbesar di Yogyakarta. 

Melihat kondisi meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba 

di Yogyakarta yang berdampak pada panti rehabilitasi hingga 

mengalami over kapasitas kemudian terpaksa dilakukan penutupan, 

perlu dilakukan respon pembangunan rehabilitasi khusus pecandu 

narkoba sebagai pusat panti rehabilitasi yang sudah ada di provinsi 

DIY. Dengan konsep penggabungan dua jenis panti rehabilitasi, 

medis dan sosial khusus bagi pecandu narkoba yang memiliki 

prosedur dan tahap lengkap dalam penyembuhan serta sarana dan 

prasarana lebih lengkap akan dapat memberikan kontribusi yang 

nyata pada permasalahan ini. 

Karena permasalahan penyalahgunaan narkoba ini sangat 

kompleks dan harus di lakukan dengan cara mengelaborasi 

penanganan secara sosial dan juga medis. Serta penting nya 

penekanan angka penyalahgunaan narkoba pada generasi muda 

yang menjadi korban dari maraknya peredaran narkoba menjadi 

faktor yang juga harus diperhatikan secara serius,maka usulan 

proyek “Pusat Rehabilitas Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di 

Yogyakarta” layak untuk diangkat sebagai tanggapan dari 

permasalahan di atas.
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1.2     Masalah Desain 
 

Dari  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas  didapatkan  beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut 

 

1. Bagaimana karakteristik penataan ruang Pusat Rehabilitasi 

Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta yang dapat 

menunjang proses penyembuhan pecandu narkoba ? 

2.  Bagaimana menciptakan desain bangunan yang dapat selaras 

dengan kondisi alam dan tapak, yang dapat menunjang proses 

penyembuhan berdasarkan psikologi  pecandu narkoba ? 

 
1.3     Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

 

 

1.3.1  Tujuan Pembahasan 
 

Tujuan  dari  pembangunan  Pusat  Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial 
 

Pecandu Narkoba di Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
 

 

a.  Mewujudkan perancangan desain Pusat Rehabilitasi Medis dan 

Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta  yang dapat  interaktif 

antara bangunan/lingkungan dengan para pecandu narkoba 

melalui pendekatan studi Arsitektur Perilaku sehingga dapat ikut 

serta membantu proses penyembuhan para pecandu narkoba. 

b.  Pengembangan   dari   desain   yang   kemudian   berpengaruh 

kedalam perancangan karya arsitektur dengan tema Arsitektur 

Perilaku.
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1.3.2. Manfaat Pembahasan 
 

Manfaat dari pembangunan Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial 
 

Pecandu Narkoba di Yogyakarta adalah: 
 

 

a. Pengembangan Bagi Masyarakat dan Pemerintah 
 

 
Manfaat dalam pengembangan bagi masyarakat dan 

pemerintah adalah salah  satu jawaban untuk penekanan jumlah 

penyalahguna narkoba yang terus meningkat di Yogyakarta lewat 

perancangan Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkoba 

di Yogyakarta. 

 
1.4.    Lingkup Pembahasan 

 
Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini melingkupi : 

 

 

Dalam merancang dan merencanakan Pusat Rehabilitasi 

Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta, maka akan 

dibahas lebih mendalam tentang suatu pusat rehabilitasi yang 

didalamnya mencakup metoda-metoda penyembuhan yang ada 

untuk menolong para korban kecanduan narkoba lepas dari 

jeratan obat-obatan tersebut. Berpedoman pada tujuan akan 

dicapai, maka pembahasan dibatasi dalam lingkup arsitektur yang 

berkaitan dengan perencanaan Pusat Rehabilitasi Medis dan 

Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta. Hal-hal yang diluar 

arsitektur yang dianggap mendasari dan menentukan faktor 

perencanaan dan perancangan dibahas dengan asumsi logika 

sederhana antara lain :
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1. Menyimpulkan data sebagai masukan dalam menyusun konsep 

dan program perencanaan 

2. Penyusunan  konsep  dan  program  perencanaan  yang  akan 

digunakan sebagai dasar yang menentukan dalam 

perencanaan fisik Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu 

Narkoba di Yogyakarta. 

 
1.5     Sistematika Pembahasan 

 
BAB I : Pendahuluan 

 
Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah desain,tujuan 

dan manfaat kegiatan, dan sistematika pembahasan mengenai 

proyek Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di 

Yogyakarta 

BAB II : Gambaran Umum 
 

Bab ini  berisi  tentang gambaran  umum  fungsi  bangunan, 

gambaran umum lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan, 

gambaran umum lingkungan dan sosial budaya mengenai proyek 

Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta 

BAB III : Penyelusuran Masalah 

Bab ini berisi tentang Peromgraman arsitektur berisikan 

mengenai kebutuhan ruang yang dianalisis berdasarkan studi 

aktivitas, jumlah pelaku, persyaratan ruang, studi ruang khusus, 

studi kebutuhan luas ruang, analisis preseden, dan analisis stuktur 

ruang meliputi hubungan ruang makro maupun mikro.
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BAB IV : Penyelusuran Masalah dan Penyataan Masalah Desain 
 

 

Bab ini berisi tentang kajian komprehensif baik potensi 

maupun kendala mengenai hubungan antara manusia, bangunan, 

dan lingkungan tapak; relasi keruangan dan tapak; pernyataan isu 

dan pernyataan masalah desain yang muncul dalam fungsi 

bangunan. 

 

BAB V : Kajian Teoritik 

 
Bab ini berisi tentang Kajian Teoritik menguraikan berbagai 

teori mengenai fungsi bangunan dan teori lain yang digunakan untuk 

dasar dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan 

masalah. 

 

BAB VI : Pendekatan Desain 
 

 

Bab ini berisi tentang pendekatan desain yang digunakan 

sebagai sikap entry point dalam pemecahan permasalahan desain 

yang berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

BAB VII : Konsep Perencanaan 
 

Bab ini berisi tentang penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur baik konsep 

ruang dan tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep 

pelingkup, konsep struktur, konsep teknologi.
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BAB VIII :  Strategi Desain 
 

Bab ini berisi Tentang Strategi desain merupakan langkah 

atau tahapan dalam proses perancangan arsitektur sebagai tahapan 

dalam memecahkan masalah desain. 

 

KEPUSTAKAAN 
 

Berisikan tentang sumber – sumber data dan referensi yang 

digunakan,baik yang bersifat kepustakaan maupun digital.Meliputi 

daftar pustaka,daftar gambar,daftar tabel dan daftar bagan  atau 

diagram.


