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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pada perancangan interior Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Konsep 

Ekoterapi, diharapkan agar alam dapat menjadi pendukung bagi proses pemulihan 

residen pusat rehabilitasi. Konsep dan tujuan perancangan awal dari perancangan 

dicapai dengan penerapan elemen-elemen nature healing dan ecotherapy pada  

ruangan – ruangan yang ada di dalam fasilitas pusat rehabilitasi, membuat residen 

dapat sebisa mungkin terus menerus bersentuhan dengan alam, secara langsung 

maupun tidak, dalam kegitannya. 

 Penerapan konsep dilakukan dengan menggunakan elemen alam dalam perancangan 

interior.  Interior pusat rehabilitasi dirancang dengan bentuk, material,warna dan 

elemen yang pada akhirnya dapat membantu residen dalam proses pemulihan diri 

mereka.  

 Pembagian ruang dalam perancangan pusat rehabilitasi ini mengoptimalkan 

area site perancangan, dimana dengan adanya banyak pepohonan dan vegetasi yang 

dapat mendukung konsep terapi alam atau ecotherapy, pembagian ruang dibuat agar 

ruangan yang menjadi tempat aktivitas residen mendapat akses bukaan ruang yang 
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cukup besar. Ruang – ruang dengan aktivitas residen yang cukup tinggi dirancang 

untuk dapat terkena sinar matahari langsung dan dapat melihat langsung ke area 

taman yang tersebar di sekeliling site. Hal ini dilakukan agar residen dapat terus 

merasakan manfaat dari alam yang ada di sekitar mereka selama beraktivitas. 

 Elemen interior dalam ruangan juga dipilih agar residen tetap merasakan 

manfaat alam. Material yang digunakan dalam perancangan ini merupakan material 

yang terdapat pada alam seperti kayu solid, batu – batuan alam, air dan tanah. 

Penggunaan material ini di dalam perancangan membuat residen terlibat dengan alam 

secara terus menerus secara tidak langsung. Warna yang digunakan dalam 

perancangan yang mengadaptasi warna yang terdapat dalam alam.yang juga dapat 

membantu mempercepat proses penyembuhan residen. 

 Perpaduan elemen – elemen alam yang digunakan dalam perancangan, letak 

pembagian ruangan, dan kegiatan – kegiatan bersifat alam dengan metode awal 

rehabilitasi yang diterapkan dalam pusat rehabilitasi ini dapat saling menunjang satu 

sama lain untuk mencapai tujuan dari perancangan pusat rehabilitasi ini, yang adalah 

membantu proses penyembuhan residen dengan perpaduan dari program terapi dasar 

therapeutic community dan  penerapan konsep ecotherapy dan tema nature healing 

dalam gubahan interior dengan konsep narture healing. 

5.2 Saran 



 

 84  Universitas Kristen Maranatha 

 

  Masih banyak kekurangan dan keterbatasan terdapat dalam berbagai aspek 

perancangan pusat rehabilitasi narkoba. Menyadari hal tersebut, inovasi atau 

perancangan lanjutan dapat dilakukan seperti :  

1. Eksplorasi desain interior dalam mengadapatasi konsep agar dapat 

menghasilkan rancangan yang lebih baik. 

2. Perancangan lebih lanjut mengenai eksplorasi material dan bentuk yang 

ada dalam perancangan. 

3. Penelitian lebih lanjut unutk membuktikan manfaat ecotherapy bagi 

pemulihan residen pusat rehabilitasi dapat dilakukan. 

 


