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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengertian Judul 

Pusat  : Sentral, tengah, mengandung pengertian suatu bentuk 

kesatuan koordinasi dari aktivitas yang merupakan induk 

dari suatu rangkaian aktivitas dengan satu tujuan.1 

Rehabilitasi  : a. Usaha menyembuhkan pasien ke masyarakat untuk 

menjadikannya sebagai warga yang swasembada dan 

berguna.
 2 

b. Proses transisi dan proses persiapan ke arah 

pengembalian pasien ke masyarakat. 3 

 Korban   :  Orang yang tertimpa sesuatu. 4
 

Ketergantungan : a. Terdapat kebutuhan untuk memakai satu obat 

berulang-ulang tanpa memperdulikan akibatnya. 5 

b. Kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh 

penyalahgunaan zat, yang disertai toleransi zat dan 

putus zat. 6
 

Narkotika   : Sekelompok obat bersifat kimia berbeda yang mampu 

menawarkan rasa nyeri, menimbulkan kantuk atau tidur, 

serta menyebabkan adiksi (kecanduan).
7 

Obat terlarang  : Bahan/substansi yang tidak diperkenankan/diperbolehkan 

dikonsumsi tanpa seizin pihak yang berwenang karena 

dapat mempengaruhi fungsi pikir, perasaan, dan tingkah 

laku pada orang yang memakainya. 8 

 

1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Depdikbud RI Balai Pustaka Jakarta,1998 
2
  Pedoman Rehabilitasi Pasien Mental RSJ di Indonesia, DEPKES RI, Jakarta 

3  
 Ibid no. 2 

4    Ibid no.1 
5   WF. Maramis, Ketergantungan Narkotika 
6
  Prof.Dr.H.Dadang Hawari,Psi, Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif, Balai Pustaka 1991 

7 
 Ibid no.1 

8
  Ibid no.6 
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Surakarta   :  Ruang lingkup permasalahan yaitu Kota Surakarta.9 

Jadi “PUSAT REHABILITASI KORBAN KETERGANTUNGAN 

NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG DI SURAKARTA” berarti 

tempat untuk mengkoordinasikan segala aktivitas yang berhubungan dengan 

proses penyembuhan penderita ketergantungan bahan-bahan/obat yang dapat 

merusak organ tubuh, yang memberikan pelayanan rehabilitasi medik dan 

servis penunjang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat yang 

berlokasi di Surakarta. 

 

1.2  Latar Belakang 

1.2.1 Umum 

 Semakin maraknya peredaran narkotika dan obat terlarang di 

Surakarta menjadi permasalahan yang sangat komplek dan pelik 

bukan saja bagi aparat kepolisian tetapi juga bagi seluruh warga 

Surakarta. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu ketentraman dan 

keamanan warga. Permasalahan ini menyebabkan dampak negatif 

bagi kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata yang 

dikunjungi wisatawan baik dari nusantara maupun dari mancanegara 

dengan membawa adat, kebudayaan dan kepentingan yang bereda-

beda. Seiring dengan kondisi masyarakatnya yang heterogen ini bisa 

dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika dan obat terlarang untuk 

dijadikan daerah operasinya.  

 Menyikapi semakin kompleknya masalah peredaran narkotika dan 

obat terlarang, maka pemerintah dan masyarakat kota Surakarta 

melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan 

obat terlarang dengan cukup serius antara lain dengan membina 

koordinasi antar instansi, LSM yang peduli terhadap narkotika dan 

obat terlarang, mahasiswa, alim ulama, pelajar, dan  pihak lain yang 

telah berjalan terutama dalam kegiatan rehabilitasi.                     

 

9
  Drs. Toto Sunyoto, makalah semionar Peranan RSUP DR Sardjito dalam penanggulangan Penyalahgunaan      

Narkotika dan obat terlarang, 5 Februari 2001 
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Kegiatan edukatif ini dapat menciptakan suatu kesadaran, 

kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya kondisi dan perilaku 

norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas menolak 

terhadap kejahatan narkoba.  

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menghilangkan 

atau mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat 

terlarang, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan upaya 

represif yaitu menimbulkan efek jera para pelaku berupa operasi 

rutin dan dilanjutkan dengan merehabilitasi korban.  

Berdasarkan keterangan dari tim psikiatri rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta, banyak diantara korban ketergantungan narkotika dan 

obat terlarang yang masuk rumah sakit bukan hanya sekali tetapi 

berkali-kali, hal ini dikarenakan mereka hanya menjalani 

pembersihan racun dan tidak menjalani proses rehabilitasi. Hal ini 

disebabkan karena belum adanya wadah yang memberikan fasilitas 

rehabilitasi bagi korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang 

di wilayah Surakarta dan belum adanya kesadaran untuk 

menyembuhkan ketergantungan ini. 

Adapun data kasus narkotika dan obat terlarang yang ditangani 

Kepolisian Kota Besar Surakarta adalah sebagai berikut : 

 

  Tabel 1.1 Kasus narkotika dan obat terlarang di Surakarta 

TAHUN 
JUMLAH PENDERITA 

PRIA WANITA 

2005 30 3 

2006 31 4 

2007 50 7 

2008 55 8 

2009 87 5 

Sumber: Kepolisian Kota Besar Surakarta 2009 
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1.2.2 Khusus  

Berdasarkan data yang kami dapat dari survey dengan seorang 

anggota tim anti narkoba Kepolisian Kota Besar Surakarta 

mengatakan bahwa Surakarta merupakan salah satu kota besar yang 

mempunyai tingkat penyalahgunaan narkotika paling tinggi di Jawa 

Tengah, bahkan untuk jaringan narkotika yang beroperasi di daerah 

Solo, Yogyakarta dan Semarang disinyalir berpusat di kota ini, 

jaringan ini juga beroperasi sampai ke Surabaya.  

Jumlah korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang di 

Surakarta cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini 

mengikuti perkembangan yang ada dan peningkatan mulai pesat 

sejak tahun 1996 dengan adanya model yang sedang berkembang 

yaitu jenis pil ekstacy yang menjadi marak di tingkat nasional.  

Berikut ini adalah data-data jumlah kasus narkotika dan obat 

terlarang yang ada di Kepolisian Kota Besar Surakarta selama 5 

tahun terakhir : 

 Tabel 1.3  Data Kasus Narkoba Surakarta 

Tahun 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Tersangka 

Barang bukti 

Sabu-

sabu 

(gr) 

Ganja 

(gr) 

Ekstasi 

(gr) 

Putaw 

(gr) 

2005 30 30 24,150 13,14 1,23 - 

2006 34 34 26,159 183,84 2,28 - 

2007 57 57 610,00 12,00 3,34 - 

2008 63 63 41,578 13,00 61 1,1236 

2009 92 92 61,0909 115,363 5 0,4669 

 Sumber: Kepolisian Kota Besar Surakarta 2009 

Tabel 1.4  Data Pendidikan Formal Tersangka 

Tahun 
Pendidikan 

Jumlah 
SD SLTP SLTA PT 

2005 3 18 7 1 29 

2006 4 20 8 2 34 

Tahun 
Pendidikan 

Jumlah 
SD SLTP SLTA PT 

2008 8 17 27 11 63 

2009 15 30 39 8 92 

Sumber: Kepolisian Kota Besar Surakarta 2009 
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Menurut prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psi, bahwa data resmi yang 

dapat diibaratkan sebagai gunung es, yang berarti jumlah sebenarnya 

jauh lebih besar dari data yang tertulis, berdasarkan penelitiannya 

dari data yang ada pada kenyataannnya menjadi lipat antara 5-10 

kali.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh tim dokter psikiatri RSUD dr. 

Moewardi Surakarta pada tahun 2009 didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.5  Kategori Penderita Ketergantungan Narkoba Berdasarkan 

Umur 

Umur Prosentase 

<18 tahun 18 % 

18 tahun-27 tahun 56 % 

>27 Tahun 36 % 

Sumber: Tim dokter pskiatri RSUD dr. Moewardi 2009 

Dari data tersebut juga didapat keterangan bahwa usia rawan untuk 

terpengaruh narkotika dan obat terlarang adalah antara umur 16-19 

tahun dan pada umur 27-35 tahun.  

Sedangkan motivasi mereka untuk menggunakan adalah karena 

untuk menghilangkan depresi dan kebanyakan ikut-ikutan teman 

karena trend lingkungan pergaulan mereka. 

 Sedangkan status mereka adalah: 

Tabel 1.6  Data status penderita ketergantungan narkoba 

Status pekerjaan Prosentase 

Masih kuliah 21,3 % 

Masih Sekolah 22,7 % 

Pengangguran 33,3 % 

Bekerja                22,7 % 

Sumber: Tim dokter pskiatri RSUD dr. Moewardi 2009 

Dari survey di kepolisian kota Surakarta dan Dr. Moewardi 

Surakarta juga didapatkan hasil :  

·  Sebagian besar memperoleh barang dari pengedar secara langsung 

dan lainnya berasal dari teman atau petugas kesehatan secara legal.  

· Mayoritas termasuk dalam golongan masyarakat ekonomi 

 menengah keatas. 
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1.3. Potensi Surakarta Sebagai Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan 

Narkotika dan Obat Terlarang 

Surakarta sebagai lokasi Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan 

Narkotika dan Obat Terlarang menuntut dua persyaratan utama yaitu : 

a. Persyaratan Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia menyangkut tenaga profesional yang mampu 

memberikan pelayanan di berbagai bidang yang mempunyai ikatan 

dengan penyelenggaraan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan 

Narkotika dan Obat Terlarang , dimana nantinya penderita/ pecandu 

merasa sangat dilayani apa yang mereka butuhkan baik itu dari segi 

informasi maupun pelayanan secara umum. 

 Secara umum kebutuhan tenaga-tenaga professional tersebut meliputi 

beberapa disiplin ilmu, seperti : 

 Psikiater (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa)  

 Psikolog 

 Dokter 

 Social Worker/ Pekerja Sosial 

 Perawat 

 Sarjana Agama 

 Sarjana Pendidikan 

b. Persyaratan Fisik 

Persyaratan fisik yaitu berupa tersedianya berbagai fasilitas yang 

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sebuah Pusat Rehabilitasi Korban 

Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang , seperti : 

b.1. Sarana Prasarana Akomodasi  

Sarana dan Prasarana Akomodasi disini merupakan penunjang 

kegiatan-kegiatan yang berlaku pada Pusat Rehabilitasi Korban 

Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang, seperti : 

 Transportasi Darat 
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Saat ini terdapat beberapa transportasi darat, untuk dalam kota 

tersedia : taksi, bis kota, angkot. Sedangkan untuk angkutan antar 

kota : bis antar kota dan antar propinsi, kereta api dengan 

berbagai tingkat kenyamanan. Selain itu terdapat agen  perjalanan 

umum (travel) beserta cabang-cabangnya yang siap membantu 

pencapaian dalam menuju kota Surakarta. 

 Transportasi Udara 

 Bandara Udara Adi Sumarmo yang lokasinya berada di utara kota 

Surakarta, selain melayani penerbangan dalam negeri bandara Adi 

Sumarmo juga melayani penerbangan ke luar negeri. 

b.2. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi 

Persyaratan telekomunikasi juga sudah tersedia dengan baik, dari 

wartel hingga warung  internet yang banyak tersedia di kota 

Surakarta. 

b.3. Sarana dan Prasarana Rekreasi 

Untuk menunjang terselenggaranya Pusat Rehabilitasi Korban 

Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Surakarta dengan 

baik, banyak terdapat obyek pariwisata yang bisa dijadikan salah 

satu program terapi psikologis penderita/pecandu narkotika dan obat 

terlarang agar dapat lebih banyak “menelaah” kebudayaan Indonesia 

khususnya Surakarta. 

 

1.3.1.  Potensi Akademis 

Sebagai salah satu kota yang banyak terdapat lembaga-lembaga 

akademis dan profesi keilmuan yang cukup besar. Disatu sisi akan 

membentuk masyarakat Surakarta sebagai masyarakat yang intelek 

dan ilmiah, tetapi disisi lain keberadaan mahasiswa/ pelajar maupun 

sekolah/ perguruan tinggi memungkinkan dengan mudahnya akan 

peredaran narkotika dan obat terlarang, sebab narkotika dan obat 

terlarang di kalangan kampus/sekolah cepat sekali peredarannya.  
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1.3.2. Potensi Pariwisata 

Sebagai daera tujuan wisata, kota Surakarta mempunyai potensi 

yang cukup menonjol, yaitu : potensi kesenian, budaya, dan 

perdagangan. Dengan adanya potensi tersebut , secara umum 

kepariwisataan kota Surakarta menunjukkan prospek yang cukup 

baik. Hal ini dapat terlihat dari arus masuk wisatawan khususnya 

wisatawan domestik yang dapat dilihat dengan banyaknya 

wisatawan terutama pada musim libur sekolah di penghujung tahun 

serta pada waktu libur besar seperti hari-hari raya keagamaan.  

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, kota Surakarta mempunyai 

beberapa potensi yang dapat ditawarkan sebagai daya tarik bagi para 

turis, obyek-obyek wisata tersebut antara lain : 

a. Obyek wisata alam 

 Taman wisata Tawangmangu 

 Taman Jurug 

b. Obyek wisata sejarah 

 Keraton Kasunanan Surakarta 

 Keraton Mangkunegaran 

 Benteng Vasterburg 

c. Obyek atraksi budaya 

Atraksi kesenian (wayang) 

Atraksi adat-istiadat dan tradisi (sekaten) 

d. Obyek wisata lainnya 

 Pasar Klewer 

 Pasar Gede 

 Kerajinan Batik Laweyan 

Dari banyaknya tujuan wisata yang ada bagi para wisatawan, baik 

domestic maupun mancanegara selain mempunyai dampak positif 

juga terdapat dampak negatifnya. Dampak-dampak tersebut antara 

lain : 
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a. Dampak positif 

Meningkatkan dan menggalakkan pariwisata di Inonesia 

umumnya dan di kota Surakarta khusunya. Selain mendapatkan 

devisa, maraknya pariwisata juga membuka kesempatan kerja 

bagi masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata tersebut. 

b. Dampak negatif 

Transformasi kebudayaan asal turis dengan kebudayaan asli 

Indonesia/Surakarta yang belum tentu sesuai. Hal tersebut 

menimbulkan pengaruh yang sangat besar, dari kebiasaan minum 

“minuman keras” hingga penggunaan narkotika dan obat 

terlarang. Hal ini justru terjadi pada kalangan turis kelas 

menengah-bawah yang mampu tinggal di daerah penginapan/ 

obyek wisata yang menengah juga. Beredarnya narkotika dan 

obat terlarang seperti halnya dengan produk-produk komersial 

lainnya, dimana ada konsumen (pembeli) di situ juga ada 

produsen (penjual/ pengedar). 

 

1.4. Tinjauan Fasilitas Pengobatan Ketergantungan Narkotika Dan Obat 

Terlarang Di Surakarta 

Sampai saat ini di Surakarta masih belum ada fasilitas yang menyediakan 

rehabilitasi bagi korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang, selama 

ini yang ada hanya upaya pengobatan medik yang dilakukan di rumah sakit 

dan rumah sakit jiwa di Surakarta. Lingkup pelayanan ini hanya bagi 

mereka yang datang berobat atas kesadaran sendiri maupun terpaksa karena 

overdosis, jadi belum menyangkut pihak-pihak dinas terkait seperti 

kepolisian maupun kejaksaan yang seharusnya menyerahkan korban 

ketergantungan narkotika dan obat terlarang untuk direhabilitasi. 

Fasilitas-fasilitas yang melayani pasien ketergantungan narkotika dan obat 

terlarang di Surakarta saat ini adalah : 
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Tabel 3.5 Data  Pengobatan Ketergantungan Narkoba di Surakarta 

No Wadah Ketergantungan Narkoba Jumlah 

1 Rumah Sakit Umum Pusat 1 

2 Rumah Sakit Umum Swasta 5 

3 Rumah Sakit Jiwa Negeri 1 

4 Rumah Sakit Jiwa Swasta 3 

5 Praktek Dokter Psikiater 7 

Sumber : Tim dokter psikiatri RSUD dr. Moewardi, 2009 

 

Berikut ini adalah sistem pengobatan yang dilakukan RSUD dr. Moewardi 

dan RSJ Surakarta dalam menangani korban ketergantungan narkotika dan 

obat terlarang : 

a. RSUD dr. Moewardi 

Pengobatan yang dilakukan di RSUD dr. Moewardi Surakarta hanya 

pada segi kesehatan, dan ditangani oleh dokter ilmu jiwa (psikiatri), yaitu 

aspek psikiatri klinis. Sesuai asas psikiatri modern, maka dilakukan 

pendekatan yang bersifat elektik-holistik, yaitu cara meliputi aspek-aspek 

organ biologik, psiko-edukatif, dan sosial budaya. 

a.1. Proses Perawatan 

Pasien yang datang biasanya karena terpaksa dan dalam kondisi 

overdosis yang kritis, sehingga kebanyakan bukan datang secara 

sukarela ingin menyembuhkan diri. 

 Langkah-langkah yang dilakukan : 

  Penerimaan awal 

Yaitu upaya pertolongan pertama dan identifikasi jenis narkotika 

yang dikonsumsi sehingga bisa ditentukan program apa yang 

harus dilaksanakan. 

 Detoksifikasi 

Pada tahap ini pasien dirawat di bangsal umum, karena memang 

tidak ada ruang secara khusus yang disediakan. Yang dilakukan di 

sini adalah pengeluaran racun dari dalam tubuh dengan obat-
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obatan. Selanjutnya dilakukan diagnosa komplikasi akibat 

pengaruh ketergantungan dan bila ternyata ada gangguan/penyakit 

maka segera dilakukan pengobatan. Setelah tahap ini pasien 

sudah dapat dikatakan sembuh secara medis dan pasien 

dibebaskan untuk pulang. 

 Perawatan Psikitri 

Dalam tahap ini dilakukan dengan proses rawat jalan, memang 

tidak adanya program secara khusus dari pihak rumah sakit.  

Metode yang digunakan adalah : 

- Asas Elektik (detail prinsip) 

Asas elektik dimaksudkan meninjau penderita secara selektif, 

yaitu dari segi-segi yang terpilih tertentu. Berdasarkan asas ini 

penderita patut diperiksa secara rinci dan diberikan pola yang 

membedakan masingmasing antara dunia kehidupan dan alam 

kehidupan. 

Dibidang psiko edukatif berbagai keterangan dan penjelasan 

mengenai peristiwa hidup dapat diberikan berdasarkan 

mekanisme psikologik dan pendidikan. 

Dibidang sosial budaya berbagai asas atau kehidupan dianggap 

mengandung ciri-ciri khas bagi kehidupan setiap individu 

manusia.  

- Asas holistik (GanZheit prinsip) 

Asas holistik merupakan keharusan dalam kesehatan jiwa, 

yaitu meninjau manusia sebagai suatu keseluruhan yang utuh 

dengan menitik beratkan segala sesuatu yang 

berperikemanusiaan sebagai obyek penelitiannya. 

Penelitian ini mencakup baik relasi terhadap diri individu itu 

sendiri maupun hubungan antar individu itu dalam hubungan 

antar manusia dengan individu lain. Oleh sebab itu secara 

implisit kesehatan jiwa mengusahakan perpaduan antara ilmu 
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kedokteran umum, ilmu kesehatan masyarakat, psikologi, 

psikopatologi dan pengertian tentang filsafat. 

Sedangkan unsur budaya adalah pola kehidupan yang meliputi 

perilaku manusia, adat istiadat, kepercayaan dan agama. 

b. RSJ Surakarta 

Pasien/ korban narkotika dan obat terlarang yang masuk di Rumah Sakit 

Jiwa Pusat disembuhkan dan dirawat secara medis. Adapun kegiatan 

yang dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tata cara pengobatan 

korban narkotika dari DEPKES, yang meliputi : 

Tahap I  : Penerimaan awal 

  Yaitu upaya pertolongan pertama dan identifikasi jenis 

narkotika yang dikonsumsi sehingga bisa ditentukan program 

apa yang harus dilaksanakan. 

Tahap II  : Detoksifikasi 

 Yaitu pengeluaran racun dari dalam tubuh pasien sehingga 

 kondisi pasien menjadi bebas racun dan tidak megalami 

 kondisi  ketergantungan. 

Tahap III  : Stabilisasi 

 Merupakan tahap penenangan pasien agar tidak mengalami 

 kesakitan dan menghilangkan ketergantungan medis. 

Tahap IV  : Penyantunan Khusus dan Bimbingan Lanjut Merupakan 

program Bimbingan bagi kejiwaan pasien sehingga pasien 

dapat mempunyai kekuatan jiwa dan dapat berinteraksi sosial 

kembali setelah kembali ke masyarakat. 

 

1.5 Pentingnya Interaksi Social Bagi Korban Ketergantungan Obat 

Terlarang 

Rehabilitasi adalah segala usaha berupa bimbingan dan peningkatan rasa 

kepercayaan diri serta tanggung jawab sosialnya, baik kepada Tuhan, 

sesama manusia , maupun ciptaan Tuhan yang lain, sehingga korban dapat 

kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap 
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ini pasien mendapatkan bimbingan secara non medis berupa terapi yang 

meliputi kondisi fisik, psikologis, religius, emosional, intelektual, vocational 

dan survival skill. Dengan berbagai aspek terapi ini diharapkan pasien 

mempunyai kepercayaan kembali pada dirinya, dan merupakan bekal pasien 

untuk kembali lagi ke masyarakat umum. 

Selain itu ada kegiatan yang menunjang terselenggaranya kegiatan utama di 

pusat rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang di 

Surakarta, seperti kegiatan olah raga yang melibatkan masyarakat setempat 

untuk berpatisipasi atau sebaliknya, para penderita korban ketergantungan 

obat terlarang di Surakarta dapat berpatisipasi dan berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar dalam kegiatan kemasyarakatan, tentu saja dengan 

pengawasan penjagaan dari pihak rehabilitasi. 

Hal ini dimaksudkan agar penderita korban ketergantungan obat terlarang di 

Surakarta tidak merasa di kucilkan oleh masyarakat dann tetap memiliki 

semangat atau keinginan untuk sembuh. 

 

1.5  Permasalahan 

a. Bagaimana merencanakan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan 

Narkotika dan Obat Terlarang di Surakarta yang dapat menampung 

jumlah penderita ketergantungan narkotika di wilayah Surakarta dan 

sekitarnya pada lokasi yang sesuai dengan fungsi dan kegiatannya 

b. Bagaimana merencanakan sebuah Pusat Rehabilitasi Korban 

Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Surakarta yang dapat 

memberikan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan non medis.  

c. Bagaimana menentukan pola sirkulasi dan pola tata massa, sehingga 

tercipta hubungan sosial di dalam maupun di luar pusat rehabilitasi 

korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang yang dapat 

mendukung proses rehabilitasi. 
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1.6  Tujuan Dan Sasaran 

1.6.1  Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi 

Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Surakarta 

yang memberikan pelayanan dibidang ketergantungan narkotika dan 

obat terlarang, yang meliputi pelayanan kepada masyarakat berupa 

perawatan rehabilitasi medis, perawatan rehabilitasi sosial dan 

perawatan rehabilitasi psikologis sehingga ke depannya diharapkan 

dapat beriteraksi dengan lingkungan sekitar. 

1.6.2  Sasaran 

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang 

di Surakarta, yang meliputi : 

a. Konsep penempatan lokasi tapak. 

b. Konsep tata masa yang sesuai dengan tuntutan proses 

rehabilitasi.  

c. Konsep peruangan, terdiri dari: 

1. Kebutuhan ruang. 

2. Hubungan antar masing-masing ruang. 

 

1.7 Batasan Dan Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan dititik beratkan pada disiplin ilmu arsitektur untuk 

mendapatkan suatu pola yang mendukung perwujudan pola fisiknya, 

sedangkan untuk disiplin ilmu lain yang mendukung akan dibahas secara 

garis besar dalam batas logika dan asumsi sesuai dengan porsi 

keterlibatannya. 

b. Pembahasan dilakukan berdasarkan data yang ada, sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang hendak dicapai. 

c. Biaya pembangunan diadakan oleh pihak pemerintah dan dianggap 

tersedia. 
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d. Jangkauan pelayanan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan 

Narkotika dan Obat Teralarang di Surakarta diprioritaskan untuk 

melayani tingkat regional, yaitu kota Surakarta dan juga memungkinkan 

dapat menerima pasien dari luar daerah. 

 

1.8  Metode Pembahasan 

1.8.1   Tahap Pengumpulan Data 

  a.  Survey lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer 

a.1.  Lokasi dan site 

a.2. Jaringan transportasi kota dan akses pencapaian terhadap 

site  

a.3.  Jaringan infrastruktur/ utilitas kota dan daerah pelayanan. 

a.4.  Kondisi dan jumlah fasilitas kegiatan Pusat Rehabilitasi 

Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di 

Surakarta. 

  b. Survey instansional, digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder: 

b.1.  Peraturan bangunan dan tata ruang kota. 

b.2. Data statistik mengenai jumlah fasilitas pengobatan 

ketergantungan narkotika di Surakarta. 

  c. Study literature, digunakan untuk mendapatkan data sekunder: 

c.1. Study-study yang telah dilakukan berbagai instansi atau 

perorangan mengenai ketergantungan narkotika dan 

perkembangannya serta persyaratan yang berkaitan dengan 

wadah rehabilitasi-nya. 

c.2. Study mengenai kota Surakarta baik secara fisik maupun 

yang berkaitan dengan ketergantungan narkotika. 

 

1.8.2 Tahap Analisa Data 

Merupakan penguraian dan penjelasan terhadapa permasalhan 

berdasarkan data-data yang di peroleh dan menganalisa dengan cara 
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mengidentifikasimasalah tersebut sesuai dengan komponen-

komponennya kemudian memberikan usulan alternative untuk 

pemecahan permaslahan yangdihadapi. 

 

1.8.3  Tahap Sintesa 

Sebuah penyelesaian masalah yang dituangkan dalam sebuah konsep 

perencanaan dan perancangan, yang di tindak lanjuti dalam analisa 

sintesa dengan sebuah konsep yang akan diterapkan dalam sebuah 

desain untuk merancang bangunan rehabitasi untuk mewadahi 

korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang di Surakarta. 

 

1.9  Sistematika Pembahasan 

Tahap I : Pendahuluan 

Merupakan tahap pendahuluan yang menjelaskan tentang 

pengertian judul, latar belakang, permasalahan, persoalan, 

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan. 

Tahap II : Tinjauan Umum 

Merupakan tahap tinjauan teori mengenai pusat rehabilitasi 

korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang dan studi 

kasus tentang metode penanganan korban ketergantungan 

narkotika dan obat terlarang. 

Tahap III : Tinjauan Lokasi 

Merupakan tahap tinjauan khusus kaitannya dengan Pusat 

Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat 

Terlarang di Surakarta, yang mengungkapkan potensi 

Surakarta sebagai lokasi pusat rehabilitasi korban 

ketergantungan narkotika dan obat terlarang, kondisi 

ketergantungan narkotika dan obat terlarang masyarakat 

Surakarta dan sekitarnya, fasilitas pengobatan yang sudah 
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ada, dan tinjauan lokasi yang berada di wilayah kota 

Surakarta. 

Tahap IV : Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Merupakan tahap analisa yang mengungkapkan tentang 

gagasan perencanaan, analisis dan konsep site, identifikasi 

kegiatan, program kegiatan, penentuan besaran ruang, 

kapasitas, program ruang, pola pengelompokan ruang, 

hubungan antar ruang, study sirkulasi yang jelas dan terarah, 

analisa hubungan antar masa,  struktur dan persyaratan ruang. 


