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BAB VI  PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Restorative Environment Design 

Pendekatan konsep perancangan pada Wellness Retreat di Karimunjawa 

menitik beratkan perancangan pada aspek psikologis dari pengguna ruang. Aspek 

psikologis pengguna ruang amat sangat terpengaruhi oleh keadaan lingkungan 

tempatnya berada. Berdasarkan teori yang ada, suasana lingkungan yang 

nyaman, hangat, dan membantu klien untuk merasa rileks sangat membantu 

meningkatkan kecepatan pemulihan kesehatan mental dari klien, sementara 

suasana yang asing, kaku, mencekam, dan mengancam, mengakibatkan 

menurunnya kecepatan pemulihan gangguan kesehatan mental dari klien. Untuk 

itu, tema perancangan yang diangkat pada proyek ini adalah pembentukan 

suasana ruang yang kondusif sehingga dapat mendukung proses pemulihan 

kesehatan mental dari klien.  

Untuk membantu pemulihan kesehatan mental, suasana ruang yang 

terbentuk perlu melibatkan lingkungan alam sebagai salah satu elemen desain. 

Penelitian telah membuktikan bahwa salah satu faktor utama yang memberikan 

pengaruh positif terhadap kesehatan mental dari manusia adalah efek restorative 

yang dimiliki oleh alam. Untuk dapat memanfaatkan daya restorative ini dengan 

optimal, maka manusia perlu memiliki hubungan yang baik dengan alam, sesuatu 

yang semakin jarang ditemui dalam beberapa tahun terakhir ini, mengingat 90% 

dari total waktu manusia dihabiskan pada dalam ruang. 

Maka dari itu, perancangan Wellness Retreat di Karimunjawa akan 

mengimplementasikan pendekatan konsep restorative environment design, yang 

merupakan konsep yang menjadikan arsitektur sebagai penghubung yang 

menjembatani hubungan antara manusia dengan alam. . Konsep ini mencakup 
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gagasan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus tanggung 

jawab terhadap wellbeing manusia. Desain dari konsep ini secara bersamaan 

mendukung wellbeing dan memelihara kesehatan jiwa dengan menghubungkan 

manusia dengan alam, serta menghargai alam dengan meminimalisir pengaruh 

negatif konstruksi terhadap alam. 

Pendekatan konsep perancangan yang akan dilakukan pada proyek ini 

adalah pendekatan desain yang memperhatikan lingkungan alam pada tapak, 

sehingga desain memiliki sifat yang adaptif kontekstual terhadap kondisi 

lingkungan alam. Rencana proyek sebisa mungkin dirancang untuk dapat 

merespon kondisi tapak menggunakan metode-metode yang alami, dengan 

meminimalisir tingkat kerusakan alam akibat proses konstruksi bangunan, tanpa 

berkompromi terhadap kualitas fungsi proyek sebagai Wellness Retreat. 

Untuk membentuk ruang dengan kualitas ruang yang baik, sebuah 

bangunan perlu memberikan pengalaman ruang yang melibatkan seluruh indera 

mereka, hal ini meliputi pemilihan warna, diversifikasi tekstur material, kebisingan, 

dan aroma serta tingkat kebersihan dari ruang. Pencahayaan dalam ruang juga 

perlu memanfaatkan pencahayaan alami, dengan didukung pencahayaan buatan 

yang tingkat intensitas dan temperature cahayanya perlu menyesuaikan dengan 

aktivitas yang terjadi dalam ruang. Bentuk yang digunakan juga perlu memadukan 

antara garis lurus yang kaku dengan garis lengkung sehingga membentuk ruang 

yang dapat memberikan rangsangan pada keadaan emosional dari pengguna. 

Pemilihan material pembentuk ruang perlu menggunakan material yang ringan 

(karena daya dukung tanah pada tapak yang rendah), tetapi juga bertekstur dan 

memiliki keterkaitan yang erat dengan alam. Penggunaan material logam juga 

sebaiknya dihindari karena sifat udara yang korosif. Penggunaan material yang 

dianjurkan adalah material kayu, karena kemampuannya untuk menstabilkan 

tingkat kelembaban udara serta sifatnya yang isolator terhadap panas. Ruang 
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dalam bangunan juga perlu memiliki akses yang baik terhadap lingkungan alam. 

Dengan demikian daya restorative dari alam dapat tersalurkan pada pengguna 

ruang, baik melalui akses visual, maupun melalui akses langsung. 

Lokasi dari proyek berada di Karimunjawa, Jawa Tengah, Indonesia, 

sebuah lokasi yang identik dengan keindahan pantai tropisnya. Tapak dari proyek 

ini sendiri, memiliki hubungan langsung dengan garis pantai bagian tenggara dari 

Pulau Karimunjawa. Dengan demikian, arsitektur yang tepat guna di sini adalah 

arsitektur tropis. Arsitektur tropis merupakan sebuah prinsip dikhususkan untuk 

mengadaptasi iklim tropis eksternal yang tidak nyaman menjadi iklim internal yang 

nyaman, dengan penggunaan metode yang alami yang diimplementasikan lewat 

elemen-elemen arsitektur, tanpa penggunaan teknologi yang berpengaruh negatif 

terhadap alam. Strategi desain yang digunakan mencakup orientasi bangunan, 

pembayangan elemen arsitektural dan elemen lansekap serta pemilihan material 

yang tepat. Teknologi yang diterapkan adalah teknologi yang memanfaatkan 

energi terbaharukan pada alam dan teknologi pengolahan limbah, sehingga 

keberadaan lingkungan alami pada lokasi tapak tidak terganggu. 

Di sini, unsur pantai dan laut menjadi elemen utama alam pada tapak. 

Dengan demikian, kedinamisan dari pantai dan laut perlu tercemin dalam desain. 

Alam memiliki ciri khas yang organic, di mana elemen-elemen di dalamnya 

memiliki suatu unsur yang tidak monoton, selalu terdapat variasi yang 

menciptakan suatu kebaruan dalam desain, mengingat tidak ada elemen alam 

yang sama persis di dunia ini. 

6.2 Penerapan Restorative Environment Design dalam Desain 

Beberapa konsep perencanaan untuk kompleks bangunan Wellness Retreat 

dengan Pendekatan Restorative Environment Design di Karimunjawa, antara lain: 
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1. Mendesain ruang pada massa bangunan yang dapat memanfaatkan 

lingkungan alam pada tapak secara optimal sebagai salah satu unsur 

pembentuk ruang yang turut menunjang proses pemulihan. 

2. Mendesain ruang pada tapak dengan memperhatikan penataan massa 

ruang sehingga setiap ruang memiliki akses yang baik terhadap lingkungan 

alam sekitarnya 

3. Menciptakan suasana ruang yang nyaman, hangat, dan dapat membantu 

residents untuk merasa rileks, sehingga dapat menunjang penurunan 

tingkat stress dan kelelahan mental yang dirasakan oleh residents. 

4. Menggunakan material dengan menggunakan material-material alami 

seperti kayu, kaca, dan bebatuan dalam upaya menciptakan kesan yang 

nyaman, hangat, dan dekat dengan alam 

5. Mendesain bangunan dengan turut mempertimbangkan keadaan 

lingkungan tapak sehingga konstruksi yang dilakukan sebisa mungkin 

meminimalisir pengaruh negatif terhadap lingkungan alam setempat. 

 

Diagram VI.1: Pernyataan Masalah beserta Pendekatan Desain 
Sumber: Analisa Penulis 

Alam memiliki efek restorative terhadap 

kondisi psikologis dari manusia, 

menurunkan tingkat stress serta kembali 

menyegarkan kondisi mental seseorang 

Suasana dari suatu ruang dirasakan oleh 

pengguna ruang secara subyektif melalui: 

persepsi, emosi, sensori, psikologi 

Arsitektur berperan sebagai jembatan 

penghubung yang membangun relasi yang 

baik antara manusia dengan alam 

Arsitektur juga berorientasi terhadap 

kondisi alam: berupaya seminimal 

mungkin menyebabkan kerusakan akibat 

konstruksi bangunan 
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