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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

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 dilarang 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 Pengguna Narkoba di Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang dengan menerapkan tema healing environment. Perancangan 

Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kabupaten Malang ini merupakan sebuah 

solusi bagi masyarakat untuk mendapat kesembuhan dari ketergantungan narkoba 

dengan menerapkan tema healing environment pada aspek arsitektural dan 

lansekapnya. 

 Kondisi tapak yang memiliki view baik, kondisi iklim yang nyaman, serta 

akses yang mudah dicapai dapat seesuai dengan prinsip-prinsip healing 

environment. Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba diharapkan mampu 

memberikan dampak positif berupa berkurangnya tingkat kecanduan narkoba, 

berkurangnya tingkat kejahatan di masyarakat serta menambah daya kreativitas 

para rehabilitan. Rancangan pusat rehabilitasi pengguna narkoba juga dapat 
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mewadahi kreativitas rehabilitan sehingga dapat mengurangi tingkat kecanduan 

narkoba dan mengurangi dampak negatif yang diberikan oleh para pecandu akan 

berkurang. Skala layanannya adalah skala regional yaitu di propinsi Jawa Timur 

dan berada di bawah Kementrian Kesehatan dan dibiayai oleh pemerintah. 

Ide perancangan berasal dari surat Ar-Ruum ayat 19, sehingga muncul 

konsep yang dipakai dalam rancangan yaitu serenity in fluidity yang menerapkan 

prinsip-prinsip healing environment didalamnya. Konsep yang dipakai adalah 

serenity in fluidity yang menciptakan lingkungan yang mengambil unsur-unsur 

alam sebagai ketenangan pada tiap proses penyembuhan yang secara langsung 

dapat dikaitan dengan healing environment dan kajian keislaman. Konsep serenity 

in fluidity diaplikasikan pada tapak dengan membentuk zoning yang menunjukkan 

aliran dari awal pengguna datang hingga berada di area peristirahatan. Pada bentuk, 

mengaplikasikan unsur lengkung yang melembutkan dan unsur tegas yang 

menguatkan, serta membuat optimisme hidup pengguna lebih meningkat. Pada 

ruang, mengaplikasikan dengan menciptakan suasana ruang yang lebih tenang dan 

segar. 

Fasilitas yang dimiliki pun lengkap dan ditunjang dengan ruang-ruang yang 

memudahkan pengguna untuk mendapat kesembuhan dengan lingkungan yang 

mendukung berupa view perkebunan dan pegunungan serta kontur yang tidak 

terlalu curam. Iklim yang ada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang juga 

tergolong sejuk untuk menunjang aktivitas-aktivitas pada proses penyembuhan. 

Perancangan ini diharapkan mampu mendorong pengguna untuk sembuh 

dari ketergantungannya dan memiliki keterampilan agar pada saat kembali ke 
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masyarakat tidak akan dipandang sebelah mata ataupun dianggap buruk. Selain itu 

dengan adanya rancangan ini setiap pengguna ataupun manusia lain dapat menjaga 

kelestarian alam lingkungan karena alam memiliki banyak fungsi termasuk untuk 

menyembuhkan. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas serta berdasarkan proses yang dilalui selama 

penyusunan seminar pra tugas akhir Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna 

Narkoba di Kabupaten Malang ini jauh dari kesempurnaan. Saran bagi penelitian 

yang akan di lakukan pada masa yang akan datang untuk melakukan studi banding 

secara langsung ke objek, dalam konteks ini objek yang digunakan adalah Pusat 

Rehabilitasi Lido. Selain itu perbanyak referensi mengenai rehabilitasi medis yang 

berhubungan dengan narkoba. 

Diharapkan perancangan ini dapat menjadi kajian pembahasan arsitektur 

lebih lanjut mengenai objek pusat rehabilitasi pengguna narkoba. Selain itu juga 

dapat dikembangkan lebih lengkap lagi agar bermanfaat dan dapat digunakan bagi 

keilmuan arsitektur serta bidang lain yang terkait. 


