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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini mengalami keadaan darurat kesehatan mental. Menurut 

data Riskesdas 2013, 6% dari total populasi di Indonesia mengalami gangguan 

mental emosional, yaitu sekitar 14 juta jiwa, didominasi oleh Pulau Jawa yang 

mencakup hingga 9.331.912 jiwa (66.65%). Menurut Direktur Bina Kesehatan Jiwa 

Kemenkes RI, terdapat kesenjangan sebesar 90 % dari jumlah prevalensi 

gangguan jiwa dengan jumlah psikiater dan fasilitas kesehatan jiwa yang ada di 

Indonesia. Faktanya, hanya kurang dari 10 % dari total prevalensi gangguan jiwa 

mendapat perawatan dan terapi yang layak (“Riset Kesehatan Dasar 2013,” 2013). 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Human Right Watch (Sharma, 

2014), alasan buruknya penanggulangan kesehatan mental di Indonesia terdiri 

dari dua hal, yaitu adanya stigma negatif di masyarakat, dan kewalahannya 

Pemerintah dalam menyiapkan fasilitas penanggulangan kesehatan mental. 

Kedua poin ini, mendorong Forum Kesehatan Mental untuk menitikberatkan 

penanganan masalah kesehatan mental pada upaya promotive dan preventif, 

yang didasarkan pada UU no. 18 tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa. 

Upaya dalam jangka panjang yang difokuskan untuk mengatasi stigma 

negatif masyarakat terhadap ODMK dan ODGJ (promotif), serta melakukan upaya 

pencegahan (preventif) untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa pada 

masyarakat hingga saat ini masih sepenuhnya dibebankan pada pemerintah. 

Padahal, upaya ini dapat menjadi peluang usaha pada sektor swasta yang tidak 

hanya preventif, tetapi juga secara pasif ikut melakukan upaya promotive dengan 

dengan menciptakan fasilitas kesehatan yang tidak menimbulkan stigma negatif 

dari masyarakat, dengan melibatkan sektor pariwisata. Perjalanan kesehatan yang 
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dikemas dengan konsep pariwisata di mana orang diajak untuk secara proaktif 

melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pribadi, 

disebut Wellness Tourism. Dalam hal ini Wellness Retreat dipilih, karena dianggap 

paling sesuai untuk menerapkan upaya perbaikan kesehatan mental yang promotif 

dan preventif.  

Dari peliknya potret kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia yang 

tinggal di Pulau Jawa, pemilihan lokasi dari Wellness Retreat sendiri sebisa 

mungkin berusaha untuk dapat mengakomodasi angka ini dengan berada pada 

jangkauan wilayah yang strategis dari Pulau Jawa, yaitu pada wilayah Kepulauan 

Karimunjawa, yang berjarak sekitar 90 km di bagian utara dari Kota Jepara, 

Provinsi Jawa Tengah. Selain karena letaknya yang strategis, Karimunjawa dipilih 

karena kondisi alamnya yang masih asli dengan daya restorative yang tinggi 

sehingga menunjang proses pemulihan kesehatan mental dari pengunjung, 

sehingga ideal dalam menghadirkan suasana yang mendukung proses 

peningkatan kondisi kesehatan mental. 

Perencanaan fungsi bangunan ini, sebisa mungkin menitikberatkan pada 

pengaruh desain arsitektural terhadap aspek psikologis dari pengguna, serta 

dampaknya kepada lingkungan alam. Elemen desain yang dianggap paling 

mempengaruhi keadaan psikologis dari pengguna, adalah sistem spasial dan 

suasana ruang. Di mana jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat atau 

justru mempersulit proses pemulihan kondisi kesehatan mental. Pembangunan 

sebisa mungkin juga berupaya untuk seminimal mungkin memberikan dampak 

negatif pembangunan pada wilayah tapak, khususnya dalam segi pemilihan 

material dan metode konstruksi, sehingga daya restorative dari alam yang hadir 

dalam tapak dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempercepat proses 

pemulihan kesehatan mental pada pengguna. 
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Dengan dasar pemikiran tersebut, maka penulis memutuskan untuk 

merancang Wellness Retreat yang memanfaatkan daya restorative alam, lewat 

desain sistem spasial, pembentukan suasana ruang, serta pemilihan material dan 

metode konstruksi yang berorientasi pada alam. 

1.2 Masalah Desain 

Masalah desain dari projek ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengolah sistem spasial pada Wellness Retreat dengan 

memperhatikan segi psikologis dari pengguna ruang? 

2. Bagaimana membentuk suasana ruang pada Wellness Retreat yang 

melibatkan alam serta memanfaatkan lokalitas lingkungan setempat? 

3. Bagaimana merancang desain yang menggunakan material dan metode 

konstruksi pada Wellness Retreat dengan efek negatif yang seminimal 

mungkin terhadap kondisi alam?  

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari projek “Perancangan Wellness Retreat Berdasarkan 

Pendekatan Restorative Environment Design di Karimunjawa” adalah 

menyediakan kompleks fasilitas kesehatan mental yang dikemas sebagai 

destinasi pariwisata dengan mengolah sistem spasial pada Wellness Retreat 

dengan memperhatikan segi psikologis dari pengguna ruang, membentuk suasana 

ruang yang melibatkan alam serta memanfaatkan lokalitas lingkungan setempat, 

serta menggunakan material dan metode konstruksi dengan efek negatif yang 

seminimal mungkin terhadap kondisi alam. 

1.4 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

A. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 
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Diharapkan dapat turut berkontribusi dalam upaya menurunkan jumlah 

prevalensi gangguan mental emosional yang cukup tinggi di Indonesia, sekaligus 

mencegah bertambahnya jumlah prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia. 

Serta sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan 

jiwa di Indonesia, dengan paradigma yang preventif. 

2. Bagi Masyarakat 

DIharapkan dapat menciptakan sebuah fasilitas kesehatan mental yang 

dapat membantu menurunkan tingkat stress dan kelelahan mental serta 

menyegarkan kembali kondisi mental dari pengunjung tanpa membentuk stigma 

negatif dari masyarakat, dengan mengemas Wellness Retreat sebagai destinasi 

pariwisata. 

B. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

mengenai pengembangan suatu kompleks ataupun pembahasan terkait, sebagai 

bahan diskusi akademis serta referensi penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain dalam projek, tujuan dan 

manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang direncanakan, fungsi 

bangunan projek, gambaran lingkungan sosial dan budaya tapak. 

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini dilakukan analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, studi preseden 

projek sejenis dan pola hubungan ruang. 

BAB IV : Penyelusuran Masalah Desain 
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Pada sub bab mengenai kajian komprehensif, dilakukan analisa mengenai potensi 

dan kendala terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke penjabaran permasalahan 

desain berdasarkan analisa antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan, 

baik buatan maupun alami. 

BAB V : Kajian Teoritik 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain yang sudah 

diputuskan. 

BAB VI : Pendekatan Desain 

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai sikap dalam pemecahan 

masalah yang ada. 

BAB VII : Konsep Perencanaan 

Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur. 

BAB VIII : Strategi Desain 

Bab ini berisi uraian proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam 

memecahkan masalah desain. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan dalam projek, baik 

yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan projek 

“Perancangan Wellness Retreat Berdasarkan Pendekatan Restorative 

Environment Design di Karimunjawa”.  


