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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH 

 

 
4.1     Kajian Komprehensif 

 
4.1.1  Analisa Relasi Bangunan dan Manusia 

 
Efek dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan tubuh 

penggunanya tidaklah sedikit, pengaruh buruk negatif narkoba terhadap 

penyalahgunanya juga tidak bisa dianggap mudah. Efeknya dapat 

menyerang fisik maupun psikis para pecandu dan penyalahguna  narkoba. 

 

Rehabilitasi narkoba sebagai salah satu tempat yang dituju para 

pecandu narkoba untuk dapat sembuh dan terhindar dari dampak negatif 

penyalahgunaan narkoba tersebut. Menurut Soeparman (2000), rehabilitasi 

narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan 

pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba, fasilitas sifatnya semi 

tertutup artinya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus 

yang dapat memasuki area ini. 

 

Di dalam rehabilitasi, waktu yang di butuhkan untuk proses 

penyembuhan berlangsung relatif tidak singkat, membutuhkan waktu yang 

cukup panjang untuk melalui semua proses tersebut. Sehingga demi 

menunjang proses penyembuhan di dalam nya, pendekatan bangunan 

rehabilitasi harus dapat mengerti aspek psikologi para penyalahguna 

narkoba.
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Oleh karena itu diperlukan penataan ruang yang dapat selaras agar 

hubungan antar ruang dapat mendukung para residen1 membuka diri 

terhadap sesama residen untuk saling berinteraksi dengan baik sehingga 

membantu proses penyembuhan. 

 

4.1.1  Analisa Bangunan dan Lingkungan 
 

Pada tapak ini terletak di kaki gunung merapi tepat nya di Jl. 

Kaliurang KM 19, Pakem, Kabupaten Sleman. Karena terletak di daerah 

pegunungan dan jauh dari keramain kota area tapak memiliki tingkat 

kebisingan yang cukup rendah dan juga memiliki kualitas udara yang relatif 

sejuk dan sedikit sekali terkena polusi. Akses menuju tapak pun relatif 

mudah hanya ada satu aksesibilitas menuju ke arah tapak yang berada di 

sisi timur dengan kondisi yang baik berbahan aspal dan memiliki lebar 8 

meter sehingga dapat dilalui kendaraan 2 lajur sekaligus. 

 
 

 
Gambar 4.1  kondisi akses menuju tapak 

 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 
 
 
 
 

 
1 Sebutan bagi para pasien yang sedang menjalani program penyembuhan 

ketergantungan narkoba di dalam rehabilitasi
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Dalam tapak ini ditumbuhi beberapa vegetasi berupa pohon perdu, pohon 

kelapa, pohon pisang, dan juga disisi selatan tapak sebagian lahan terdapat 

sawah. 

 

 
 

Gambar 4.2 sawah yang terdapat pada sisi selatan area lahan tapak 
 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

 

Bangunan yang terdapat di sekitar lahan tapak yang secara langsung hanya 

berada di seberang tapak yaitu di sisi timur. Yang menerapkan beberapa 

elemen peligkup ruang luar dengan pemanfaatan bahan-bahan alam dan 

bertema kan lokalitas daerah sekitar. 

 

 
 
 

Gambar 4.3  Kondisi Lingkungan Bangunan di Sekitar Tapak 
 

Sumber: Dokumen Pribadi
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Sedangkan untuk pencayahaan di malam hari di area tapak dan 

sekitar nya  terbilang masih kurang memadahi  karena  di  daerah  ini 

permukiman tidak terlalu padat . Secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa lahan tapak masih terlihat asri dan berkondisi baik. 

 

Berdasarkan data dan analisa tapak di atas maka muncul potensi 

dan permasalahan dibangunnya Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial 

Pecandu narkoba di Yogyakarta ini 

 

A.  Potensi 
 

1.  Akses menuju tapak mudah , hanya ada satu jalan menuju 

lokasi. 

2.  Udara sekitar tapak relatif baik untuk menunjang kegiatan 

fungsional banguanan pusat rehabilitasi. 

3.  Kondisi alam tapak masih sangat asri dan berkondisi baik 

dengan banyak nya di tumbuhi beberapa vegetasi 

4.  Kebisingan yang ada di area tapak relatif rendah 
 

5.  Kondisi bangunan lingkungan sekitar tapak dapat menjadi 

percontohan tema desain bangunan 

B.  Kendala 
 

1. pada malam hari masih sangat kurang dalam hal pencahyaan 

sekitar.
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4.2     Pernyataan Isu 
 
Berdasarkan kajian komprehensif di atas , terdapat isu-isu yang muncul di 

dalam Pusat rehabilitasi Medis dan Sosial pecandu Narkoba di Yogyakarta 

yaitu : 

 

A.  Perilaku Psikologi Penyalahguna Narkoba 
 

Perilaku psikologi yang berbeda dari penyalahguna maupun 

pecandu narkoba yang di dapat dari dampak negatif narkoba, 

seperti salah satunya menutup diri terhadap lingkungan menjadi 

perhatian yang penting sehingga dibutuhkan Pusat rehabilitasi 

yang dapat mewadahi serta menyelaraskan psikologi pecandu 

dengan bangunan sehingga dapat membantu proses 

penyembuhan secara nyata. 

 

 
 

B.  Lingkungan 
 

Lingkungan yang ada pada tapak tersedia masih sangat asri dan 

sangat strategis untuk terbangun nya Pusat Rehabilitasi medis 

dan Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta, dengan ada nya 

potensi yang sangat besar tersebut seharusnya dapat 

menciptakan suatu bangunan yang selaras dengan lingkungan 

sekitar dan mampu membantu proses penyembuhan para 

pecandu nantinya.
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4.3     Pernyataan Masalah 
 

1. Bagaimana karakteristik penataan ruang Pusat Rehabilitasi 

Medis dan Sosial Pecandu Narkoba di Yogyakarta yang dapat 

menunjang proses penyembuhan berdasarkan psikologi 

pecandu narkoba ? 

2.  Bagaimana menciptakan desain bangunan yang dapat selaras 

dengan kondisi alam dan tapak, yang dapat menunjang proses 

penyembuhan berdasarkan psikologi  pecandu narkoba ?


