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BAB IV   ANALISA MASALAH 

4.1 Analisa Masalah 

4.1.1 Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Klien utama dari bangunan Wellness Retreat adalah orang-orang dengan 

gangguan jiwa emosional tingkat ringan, di mana orang-orang ini memerlukan 

treatment yang dapat membantu mereka untuk rileks dan mengurangi berbagai 

gejala gangguan kesehatan mental yang mereka rasakan, seperti burnout dan 

gangguan tidur. Untuk itu, perencanaan dari bangunan Wellness Retreat perlu 

memperhatikan aspek psikologis dari pengguna dalam segala sisi. 

A. Pembentukan Suasana Ruang pada Wellness Retreat 

Tabel IV.1 Favorable and Unfavorable Settings to Mental Health 
Sumber: (Sullivan & Chang, 2011) 

Favorable Setting to Mental Health 

• Legible places 

• Attractive, well-
maintained, safe 
places 

• Contact with 
green space 

• With privacy 

• Appropriate 
contact with other 
people 

Can produce • Well-being 

• Life satisfaction 

• Quality of life 

• Social support 

• Ability to 
concentrate 

• Creative play in 
children 

• Less mental 
fatigue 

Unfavorable Setting to Mental Health 

• Crowded places 

• Noisy places 

• Dangerous 
places 

• Polluted places 
 

Can produce • Social withdrawal 

• Reduced social 
ties among 
neighbors 

• Smaller social 
networks 

• Diminished social 
and motor skills in 
children 

• Distress 

• Anxiety 

• Irritability 
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Salah satu aspek perencanaan bangunan yang harus diperhatikan adalah 

pembentukan suasana ruang. Penelitian menemukan bahwa, lingkungan memiliki 

pengaruh yang signifikan pada kesehatan mental seseorang (R. S. et all Ulrich, 

1991). Setting yang buruk bagi kesehatan mental tidak hanya memperlambat 

proses pemulihan kesehatan mental, namun juga dapat memperburuk keadaan 

mental seseorang. Sebaliknya, setting yang baik bagi kesehatan mental dapat 

mempercepat proses pemulihan kesehatan mental serta mengurangi tingkat 

stress dan kelelahan mental yang dirasakan seseorang. Berdasarkan tabel di atas, 

dapat kita simpulkan bahwa setting yang mendukung proses pemulihan kesehatan 

mental seseorang harus menarik, terawat, nyaman, dan aman dengan akses atau 

kontak langsung dengan ruang hijau pada tapak. Ruang yang terbentuk perlu 

memiliki kemampuan yang merangsang sisi emosional dari pengguna ruang, 

dengan membentuk pengalaman ruang yang multisensory. Ruang yang 

multisensory adalah ruang yang melibatkan kemampuan semua indera untuk 

dapat mengalami ruang. 

Implementasi bentuk sebagai upaya dalam pembentukan suasana ruang 

melibatkan dua hal utama, yaitu bentuk ruang dan bentuk perabot. Untuk 

menciptakan suasana yang kondusif bagi pemulihan kesehatan mental, maka 

bentuk dari suatu ruang dan perabot perlu menghindari bentuk yang dirasa 

mengancam, kaku, dan asing seperti sudut-sudut yang tajam, kaku, dan terasa 

dingin ketika disentuh. Sebaiknya, material yang bertekstur dan hangat, sudut 

tumpul, bentuk yang melengkung memberikan kesan yang hangat dan 

bersahabat. Lebih jauh lagi, penggunaan material sebagai unsur pembentuk ruang 

perlu menggunakan material yang memiliki kaitan yang erat dengan alam, dan 

menghindari penggunaan material buatan yang berlebihan, seperti penggunaan 

baja, besi, aluminium, plastik, dan sebagainya. Material yang digunakan sebaiknya 

memiliki keberagaman tekstur dan tidak terasa dingin ketika disentuh. Penerapan 
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warna material dalam ruang perlu mengimplementasikan warna-warna yang soft, 

terkesan alami, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, serta tidak terlalu 

terang ataupun terlalu gelap. Pada ruang tidur mengimplementasikan warna biru 

yang memiliki efek menenangkan. 

Pencahayaan pada ruang sebaiknya menggunakan pencahayaan alami 

sebagai pencahayaan utama, dan pencahayaan buatan untuk mendukung ketika 

pencahayaan alami dirasa kurang. Pencahayaan yang terbentuk dalam ruang 

perlu memperhatikan temperature dan intensitasnya sesuai dengan kebutuhan 

dari aktivitas yang tercipta di dalamnya. 

Penciptaan suasana ruang juga melibatkan indera penciuman dari 

manusia. Wangi-wangian yang subtle, lembut, dan alami dapat membantu 

seseorang untuk merasa lebih rileks. 

Kualitas auditori dalam ruang perlu diupayakan untuk tidak sunyi 

sepenuhnya, karena justru membentuk suasana yang mencekam dan tegang. 

Idealnya, kualitas auditori pada ruang dapat mendengarkan suara-suara khas 

alam seperti gemericik air, gesekan daun, dan suara kicau burung. 

Ruang perlu melibatkan lingkungan alam dalam tapak sebagai salah satu 

elemen utama pembentuk suasana ruang. Maka, konfigurasi penataan ruang 

dalam massa bangunan harus memperhatikan tingkat aksesibilitas alam dari 

masing-masing ruangan. Ruang-ruang yang digunakan dalam jangka waktu yang 

relative lebih lama, memerlukan baik akses langsung maupun akses pandangan 

menuju lingkungan alam. 

B. Pengaturan Privacy Spaces dan Social Spaces 

Menurut Tabel IV.1, salah satu poin dari setting yang mendukung 

pemulihan keadaan mental seseorang adalah penataan ruang yang menyediakan 

privasi dan mengijinkan interaksi sosial dengan orang lain. Lebih jauh lagi, salah 

satu temuan (O’Reilly, Áine; Whelan, 2016) mengatakan bahwa memiliki privasi 
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yang memadahi dan mampu menentukan pilihan kapan dan dengan siapa dirinya 

berinteraksi dengan orang lain memiliki peran yang signifikan terhadap kesehatan 

mental seseorang. Klien dengan gangguan kesehatan mental emosional perlu 

memiliki privasi terutama pada ruang tidurnya, tanpa menghilangkan kesempatan 

interaksi-interaksi sosial, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil.  

Penataan hubungan ruang pada Wellness Retreat perlu memperhatikan 

sifat ruangnya, perlu terdapat pemisah yang jelas antara ruang pribadi dengan 

privasi yang tinggi (private spaces) dengan ruang yang memang diperuntukkan 

untuk menjalin interaksi sosial dengan tingkat privasi yang lebih rendah (social 

spaces). Private spaces untuk masing-masing klien (contoh: cottage) benar-benar  

menjaga tingkat privacy dari pengguna ruang, dan hanya dapat diakses untuk 

kalangan yang sangat terbatas atau dalam kondisi emergency. Private space perlu 

memberikan batasan view terhadap aktivitas yang dilakukan di dalamnya. 

Perancangan private space sendiri perlu menghindari unsur-unsur ruang yang 

dapat memicu munculnya pikiran negatif dalam diri seseorang atau bahkan 

melukai diri. Meskipun memiliki tingkat privasi yang tinggi, private space juga tetap 

perlu memberikan orientasi ruang yang tinggi terhadap lingkungan alam. 

Desain social spaces pada Wellness Retreat adalah mengenai bagaimana 

menciptakan pengaturan lingkungan di mana seseorang dapat mengembangkan 

ikatan dan oleh karena hal tersebut, dapat saling memperhatikan satu sama lain. 

Dengan demikian diperlukan social space atau communal space bagi para klien 

untuk dapat melakukan interaksi sosial. Ruang tersebut lebih baik dilengkapi 

dengan beberapa sarana rekreasi yang melibatkan beberapa orang dan dapat 

membantu mencairkan suasana, seperti board games, buku, film, dan lain 

sebagainya. Desain dari social space juga sebaiknya dibuat terbuka, sehingga 

tidak terkesan eksklusif dan tertutup, melainkan dapat menunjukkan aktivitas yang 
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terjadi di dalamnya, sehingga mengundang orang untuk ikut masuk dan 

berinteraksi di dalamnya. 

4.1.2 Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

A. Struktur dan Pemilihan Material Bangunan 

Garis terluar tapak bersinggungan langsung dengan Garis Sempadan 

Pantai, yaitu sekitar 100 meter dari garis pantai. Dengan demikian, kondisi 

topografi pada tapak berada pada pertemuan antara topografi perbukitan dan 

topografi pesisir, dengan daya dukung tanah yang agak rendah. Di sisi lain, 

lingkungan pada tapak memiliki kondisi yang masih asli dan alami yang memiliki 

efek positif yang sangat baik bagi kesehatan mental dari pengguna bangunan. 

Dengan demikian, proses konstruksi bangunan diupayakan untuk seminimal 

mungkin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan alam pada tapak. 

Sehingga, proses konstruksi struktur pondasi pada tapak diupayakan seminimal 

mungkin menggunakan beton cor yang menutup permukaan tanah dalam skala 

besar sehingga mengurangi bidang resapan air pada tanah. 

Melihat kedua keadaan di atas, proses perencanaan Wellness Retreat 

perlu memperhatikan pemilihan material dan metode konstruksi yang digunakan. 

Material yang digunakan sebisa mungkin tidak terlalu berat, sehingga tidak 

berpotensi mengakibatkan penurunan muka tanah. Sedangkan konstruksi pondasi 

yang digunakan menggunakan pondasi yang tidak menutup bidang resapan air 

tanah dalam skala besar.  

B. Landscaping 

Setidaknya 65% dari total luas lahan pada Wellness Retreat merupakan 

ruang terbuka hijau.  Ruang terbuka hijau dapat memberikan pengaruh positif bagi 

kesehatan mental manusia. Pengelolaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi 

keoptimalan efek positif yang dapat dirasakan oleh pengguna ruang. Jika tidak 

dikelola dengan baik, ruang terbuka hijau justru akan mengakibatkan pengguna 
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merasa takut dan tidak nyaman. Perasaan negatif semacam ini justru akan 

memperlambat proses pemulihan, karena klien merasa tidak nyaman dan tidak 

aman selama tinggal dan beraktivitas pada Wellness Retreat. 

Sebagian besar dari open-space pada Wellness Retreat perlu 

menggunakan soft material, sehingga sinar matahari tidak memantul dan justru 

mengakibatkan peningkatan suhu udara. Vegetasi memiliki peran yang penting 

dalam kualitas ruang terbuka hijau. Untuk itu, pemilihan vegetasi yang digunakan 

menjadi penting. Vegetasi harus merupakan vegetasi khas iklim tropis dan 

sebaiknya merupakan vegetasi lokal yang tidak memerlukan cara pemeliharaan 

yang sulit. Ruang terbuka hijau juga dapat dimanfaatkan sebagai kebun tumbuhan 

buah-buahan dan sayur-sayuran. Kebun ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

klien melakukan kegiatan bercocok tanam, merawat, memelihara, dan memanen 

buah dan sayur sehingga meningkatkan keterlibatan klien dengan alam. 

Bagian yang tak terpisahkan dari landscaping adalah unsur sirkulasi. 

Mengingat Wellness Retreat memiliki bentuk kompleks, maka sirkulasi antar 

bangunan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Sirkulasi sebaiknya 

berupa garis horizontal dan garis lengkung yang memiliki kesan santai rileks, dan 

lapang, menarik dan gembira. Sirkulasi antar bangunan dibedakan menjadi dua, 

yaitu sirkulasi dengan penutup atap, dan sirkulasi tanpa penutup atap. Sirkulasi 

dari penutup atap membentuk jalur mengitari ruang terbuka hijau pada pusat 

konfigurasi tatanan massa, dan memberikan akses visual langsung pada ruang 

terbuka hijau. Sementara, sirkulasi tanpa penutup atap membentuk jalur yang 

melintasi ruang terbuka hijau dan memberikan akses langsung terhadap ruang 

terbuka hijau. Tatanan dari ruang terbuka hijau juga sebaiknya memiliki unsur air, 

seperti kolam atau air mancur, yang juga memiliki efek positif terhadap kesehatan 

mental. 

4.1.3 Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 
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A. Udara Wilayah Pesisir Bersifat Korosif 

Udara pada area pesisir, selain mengandung uap air juga memiliki 

kandungan garam yang berpotensi untuk mengakibatkan korosi. Korosi, 

merupakan sebuah reaksi kimia yang terjadi antara suatu logam dengan senyawa 

kimia yang ada di sekitarnya, dalam hal ini uap air dengan kandungan garam. 

Sehingga, hal ini ikut menjadi faktor yang mempengaruhi jenis material yang 

digunakan untuk kompleks Wellness Retreat. Untuk itu, penggunaan material 

logam pada Wellness Retreat sebaiknya dihindari atau digunakan seminimal 

mungkin, dan dibatasi pada bagian-bagian bangunan yang sifatnya komposit dan 

tidak terkena oksigen dan air, seperti tulangan baja, dan memfokuskan material 

yang lebih alami, seperti material kayu dan batu. 

B. Klimatologi 

Sisi lokalitas dari Karimunjawa secara jelas terlihat dari keadaan iklimnya. 

Iklim Karimunjawa merupakan iklim tropis basah dengan ciri suhu udara yang 

tinggi (28 oC – 29oC) akibat radiasi panas matahari yang intens, kelembaban udara 

(75% - 85%), serta pergerakan angin yang tinggi (5 – 13 km/h). Kondisi iklim 

semacam ini tidak sesuai dengan standar kenyamanan, sehingga bangunan yang 

didesain harus dapat menjadi jembatan antara keadaan iklim luar bangunan 

dengan standar kenyamanan dalam ruang yang berusaha dihadirkan. Di sisi lain, 

Wellness Retreat merencanakan pembangunan kompleks fasilitas kesehatan 

mental yang seminimal mungkin memberikan dampak negatif terhadap keadaan 

lingkungan sekitar. Dengan demikian, penggunaan teknologi penghawaan buatan 

sebaiknya dihindari, dan upaya pembentukan standar kenyamanan dalam ruang 

sebaiknya berfokus dengan penggunaan metode-metode alami. 

Penyelesaian persoalan kenyamanan ruang dengan menggunakan 

metode alami berkaitan dengan keadaan iklim tropis yang ada dapat 

menggunakan arsitektur tropis. Arsitektur tropis merupakan jenis arsitektur yang 
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memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim 

tropis, dimana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas 

matahari, kelembaban udara yang tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan 

sebagainya. Dengan diterapkannya prinsip arsitektur tropis pada kompleks 

Wellness Retreat, diharapkan aspek kenyamanan ruang, secara spesifik 

mengenai kenyamanan termal dapat dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip 

arsitektural, tanpa melibatkan utilitas buatan yang memiliki efek negatif terhadap 

alam.  

Lebih lanjut lagi, sesuai dengan analisa pada bab sebelumnya, dalam 

rangka untuk mengurangi penggunaan sumber daya energi, maka Wellness 

Retreat akan menggunakan pembangkit listrik dengan tenaga surya, atau disebut 

Solar Power System. Sehingga beban penggunaan energi listrik yang 

menggunakan daya dari pembangkit tenaga listrik lokal berbahan bakar diesel 

dapat dikurangi dan digantikan dengan sistem utilitas yang lebih ramah 

lingkungan. 

4.2 Masalah-masalah yang Muncul 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa poin utama dari 

permasalahan desain Wellness Retreat di Karimunjawa adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Sistem Spasial 

Perencanaan perlu memperhatikan kualitas sistem spasial dari penataan ruang 

dan massa bangunan dari Wellness Retreat, serta hubungan antar ruang dan 

massa bangunan yang ada. Ketiga komponen ini perlu direncanakan dengan 

memperhatikan sifat ruang dan keterkaitan fungsi, serta keadaan lokalitas 

setempat berupa struktur muka tanah dan klimatologi. Lewat sistem spasial yang 

tercipta, perlu membentuk ruang yang semula tidak nyaman dan tidak ideal untuk 

digunakan menjadi nyaman dan dapat mewadahi fungsi dan aktivitas dengan 
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optimal. Lebih jauh lagi, sistem spasial pada Wellness Retreat diharapkan dapat 

menciptakan alur sirkulasi yang jelas dalam kompleks dengan memperhatikan 

kenyamanan dari pelaku dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap alam, serta 

menemukan konfigurasi di mana klien tetap dapat memiliki interaksi sosial tanpa 

mengorbankan privasi ruang pribadinya.  

4.2.2 Suasana Ruang 

Dikarenakan pelaku pada Wellness Retreat memiliki kebutuhan khusus akan 

suasana ruang yang mendukung proses pemulihan kesehatan mental emosional. 

Maka, perencanaan Wellness Retreat perlu memberikan perhatian khusus 

terhadap pembentukan suasana ruang. Suasana ruang terbentuk lewat berbagai 

unsur, seperti bentuk ruang dan perabot, material, pencahayaan, aroma, 

kebisingan ruang, implementasi warna, dan akses ruang terbuka hijau. Upaya 

pembentukan suasana ruang akan semakin optimal dengan melibatkan alam 

sebagai salah satu unsur pembentuk ruang, sehingga daya restorative dari 

lingkungan alam pada tapak dapat secara optimal tersalurkan pada pengguna 

ruang lewat bangunan. 

4.2.3 Material 

Pemilihan material dari kompleks bangunan Wellness Retreat perlu 

memperhatikan daya dukung tanah serta kondisi iklim dan udara lokal setempat. 

Kondisi udara khas daerah pesisir yang memiliki kadar garam, yang dapat 

mengakibatkan korosi terhadap material bangunan yang mengandung logam. 

Sehingga, material yang digunakan pada Wellness Retreat sebisa mungkin 

menghindari penggunaan material logam, yang rentan terhadap sifat korosif 

tersebut. Material yang diterapkan pada bangunan diupayakan memiliki beban 

yang ringan sehingga menghindari kemungkinan turunnya muka tanah karena 

daya dukung tanah yang agak rendah. 
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4.2.4 Metode Konstruksi 

Metode konstruksi yang digunakan pada Wellness Retreat sebisa mungkin 

menyesuaikan dengan kondisi struktur muka tapak dan daya dukung tanah. 

Dengan menerapkan metode konstruksi yang sesuai dengan kedua hal tersebut, 

diharapkan pembangunan projek bisa seminimal mungkin memberikan pengaruh 

negatif terhadap keadaan lingkungan alam sekitar tapak, seperti pengurangan 

area resapan tanah secara signifikan. Secara konkret, struktur konstruksi pada 

kompleks bangunan Wellness Retreat memerlukan pondasi yang tidak menutup 

permukaan tanah untuk resapan air, serta tidak mengakibatkan terjadinya longsor. 

4.3 Pernyataan Masalah 

Pernyataan 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?  

 

  


