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BAB VII  KONSEP PERENCANAAN 

Penggunaan standar landasan konsep perencanaan dari kompleks 

Wellness Retreat akan menggunakan standar psikologis dari orang normal pada 

umumnya, dikarenakan gangguan kesehatan mental yang diderita oleh klien 

bukanlah merupakan masalah kesehatan jiwa, tetapi masih berupa gangguan 

kesehatan mental emosional yang sifatnya masih ringan sehingga dirasa masih 

tidak perlu menggunakan standar khusus. 

Konsep yang dijual oleh Wellness Retreat sendiri merupakan sebuah 

proses pemulihan kesehatan mental dan beberapa fasilitas yang secara aktif turut 

membantu meningkatkan well-being dari klien. Sehingga, pada dasarnya, proses 

dan rangkaian kegiatan ini dapat diikuti oleh orang normal yang tidak memiliki 

masalah kesehatan mental, namun efek peningkatan well-being yang didapat tidak 

akan sesignifikan hasil yang dirasakan oleh orang dengan masalah kesehatan 

mental emosional yang mengikuti dinamika dan aktivitas. 

7.1 Landasan Perancangan Suasana Ruang 

Suasana ruang tersampaikan pada pengguna ruang lewat pengalaman 

ruang yang ditangkap oleh persepsi indera manusia. Untuk itu, dapat dikatakan 

bahwa suasana ruang sepenuhnya bergantung dari pengalaman ruang itu sendiri. 

Dan kunci untuk membentuk suasana ruang yang baik terletak dari pengalaman 

dari ruang yang ditawarkan. Pengalaman ruang yang ideal bagi Wellness Retreat, 

adalah pengalaman ruang yang multisensory. Di sini, yang dimaksud adalah 

pengalaman ruang yang dirasakan melalui penggunaan indera-indera manusia, 

dalam konteks ini, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan. 
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7.1.1 Penglihatan 

Kualitas visual dari sebuah ruang ditentukan oleh bentuk, warna, dan 

komposisi keseluruhan dari berbagai elemen pembentuk ruang. Bentuk-bentuk 

yang ada dalam ruang, baik dalam hal bentuk perabot maupun bentuk ruang akan 

menggunakan bentuk yang menghindari elemen yang terlihat lancip yang memiliki 

efek negatif bagi psikologis seseorang, karena memiliki kesan yang mengancam 

dan menyusahkan. Bentuk yang akan digunakan adalah kombinasi dari elemen 

garis lengkung dan garis lurus. Elemen garis lengkung memberikan suasana ruang 

yang nyaman, hangat, dan menyambut. Namun, jika sebuah ruang sepenuhnya 

terdiri dari elemen lengkung semacam ini, maka ruang akan memberikan kesan 

yang membosankan. Sementara, elemen garis lurus memberikan kesan yang 

asing dan dingin. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, maka suasana yang 

yang tercipta tetap memberikan kesan yang hangat dan nyaman, namun tidak 

membosankan dan tetap memiliki kualitas yang dapat merangsang psikis dari 

pengguna ruang, terutama bila didukung dengan menggunakan akses ruang hijau 

dari ruang tersebut, baik berupa akses visual maupun akses langsung. 

 

Gambar VII.1: Kualitas Visual dari Pengalaman Ruang 
Sumber: https://id.pinterest.com/pin/632755816374144765/ 
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Lebih jauh lagi, pembentukan suasana ruang akan menggunakan warna-

warna yang memiliki kesan alami, seperti beige, chestnut, dan deep brown seperti 

yang ditemukan pada motif kayu yang dipadukan dengan warna-warna aksen, 

seperti warna biru yang memiliki efek menenangkan, warna kuning yang memicu 

perasaan ceria dan optimis, warna hijau yang memberikan suasana menyegarkan, 

dan warna oranye yang memberikan kesan hangat dan menyambut. 

Yang tak kalah penting dari pembentukan aspek visual dari suatu ruang 

adalah pencahayaan. Pencahayaan dari ruang akan didominasi oleh penggunaan 

cahaya matahari, yang juga dapat membunuh kuman dari suatu ruang, pada siang 

hari. Pencahayaan buatan akan menggunakan lampu LED dengan temperatur 

warna sekitar 4000-5000 K, yang memberikan atmosfer yang hangat dengan 

tingkat kejelasan yang cukup tinggi.  

7.1.2 Pendengaran 

Kualitas auditori dari ruang yang ada di kompleks Wellness Retreat akan 

dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai elemen alam yang ada di sekitar massa-

massa bangunan. Elemen alam yang dimaksud antara lain adalah suara gesekan 

daun, tetes air, kicau burung, dan debur ombak. Untuk memberikan peluang bagi 

suara-suara ini untuk mencapai telinga dari pengguna ruang, maka penataan 

ruang akan dibagi menjadi beberapa massa bangunan kecil. Massa bangunan ini 

kemudian akan diletakkan pada titik-titik yang dikelilingi dengan elemen-elemen 

alam tadi. Untuk itu, peletakkan massa cottage yang merupakan ruang private bagi 

klien untuk beristirahat selama berada di Wellness Retreat, akan diletakkan pada 

bagian tapak yang bersinggungan langsung dengan pantai (Gambar VII.6). 

7.1.3 Penciuman 

Aspek penciuman dari desain pembentukan suasana ruang, akan dipenuhi 

dengan penggunaan reed diffuser, serta penggunaan tanaman-tanaman yang 

memancarkan aroma yang dapat memberikan pengaruh positif bagi keadaan 
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kesehatan mental seseorang (Lampiran 8). Reed diffuser adalah sebuah cara 

terbaru untuk menggunakan aromatherapy pada suatu ruang, dengan 

menggunakan stik dari bamboo untuk menyalurkan minyak aromatherapy 

berbahan dasar minyak kelapa, tanpa melibatkan penggunaan api ataupun listrik. 

Dengan menggunakan metode ini, dapat menciptakan sebuah aroma yang lembut 

pada ruangan tempat diletakkannya reed diffuser ini. 

 

Gambar VII.2: Reed Diffuser 
Sumber: https://www.instagram.com/p/BsvAsPgBpeN/ 

7.1.4 Perabaan 

Kualitas tactile dari ruang akan dipenuhi lewat penggunaan berbagai 

macam material yang masing-masing memberikan tekstur tersendiri. Kualitas 

tactile ruang yang baik memberikan berbagai macam tekstur yang tersampaikan 

pada pengguna ruang ketika mereka beraktivitas pada suatu ruang. Tekstur 

material yang halus dan dingin digunakan seminimal mungkin karena selain akan 

cepat mudah terkorosi akibat kandungan garam pada udara, juga menimbulkan 

kesan yang asing. Tekstur yang bergaris-garis, atau titik-titik, terasa lebih natural 

dan memberikan kesan ruang yang lebih nyaman dan rileks bagi pengguna ruang, 
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sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai elemen pembentuk ruang 

seperti finishing dinding dan tekstur perabot. 

 

Gambar VII.3: Plaster Wall Finishes Texture 
Sumber: https://id.pinterest.com/pin/353321533250557627/?lp=true 

7.2 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

7.2.1 Konsep Penataan Ruang 

Konsep tata ruang pada projek Wellness Retreat, dirancang sesederhana 

mungkin sehingga sebisa mungkin tidak mengakibatkan kebingungan bagi 

resident maupun staff dan pengelola, dalam bernavigasi dalam ruang-ruang yang 

ada, terutama bagi pihak yang masih belum terbiasa dengan layout penataan 

ruang pada Wellness Retreat ini. 

 

Gambar VII.4: Ilustrasi Pola Organisasi Radial 
Sumber: https://i.pinimg.com/originals/79/ad/c5/79adc5410524888740cbff083f19c912.jpg 
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Pola organisasi ruang yang akan digunakan adalah pola organisasi radial, 

di mana pola ini memiliki beberapa ruang yang disusun secara linear yang 

terorientasi pada ruang utama pada pusat dari susunan pola organisasi. Pola ini 

dirasa cocok untuk projek karena kelompok-kelompok fungsi ruang dapat dengan 

nyaman terorganisir pada ‘jari-jari’ dari bentuk radial yang ada. 

A. Pembagian Massa Bangunan 

Pembagian Massa Bangunan pada Wellness Retreat disusun berdasarkan 

keterkaitan fungsi ruang dan tingkat privasi ruang. Secara terperinci, pembagian 

massa bangunan antara lain: 

1. Entrance 

Merupakan massa bangunan yang berisi ruang reception, lobby, dan visiting room. 

Berada pada titik tertinggi dari tapak, dan memiliki sifat publik. Secara keseluruhan 

merupakan massa bangunan yang menyambut pengunjung atau klien yang 

datang pada Wellness Retreat. Berhubungan langsung dengan area parkir. 

2. Office 

Merupakan massa bangunan yang berisi berbagai ruang kantor, ruang rapat, dan 

ruang tamu untuk mengurus kebutuhan administrasi dan management dari 

Wellness Retreat. Memiliki sifat semi privat dan privat, serta hanya dapat diakses 

oleh pengelola, staff, dan orang-orang dengan kepentingan khusus. 

3. Psychotherapy 

Merupakan massa bangunan yang menyediakan psychotherapy bagi klien yang 

tinggal pada Wellness Retreat, antara lain psychotherapy room, art studio room, 

dan beberapa ruang pendukung untuk psychotherapist. 

4. Wellness and Spa 

Merupakan massa bangunan tempat klien mendapatkan massage, spa, 

acupuncture, dan reiki treatment, sekaligus tempat klien berenang, melakukan 
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meditasi, yoga, dan berlatih martial arts. Sifatnya semi publik, dan dapat diakses 

oleh klien sesuai dengan programme masing-masing. 

5. Staff Accomodation 

Merupakan massa bangunan yang menyediakan akomodasi untuk live-in staff 

yang tinggal dan melayani pengunjung dan klien. Bersifat private, dan hanya dapat 

diakses oleh live-in staff, seperti housekeeping, wellness expert, serta beberapa 

staff dan karyawan lainnya. 

6. Accomodation 

Merupakan massa bangunan private untuk klien yang hanya dapat diakses oleh 

klien yang bersangkutan dan housekeeping staff. Memiliki massa bangunan yang 

terpisah untuk menjaga privasi dari klien. 

7. Kitchen and Dining 

Merupakan massa bangunan yang berhubungan dengan pengadaan makanan, 

snack, dan minuman baik untuk klien maupun untuk staff, sekaligus tempat klien 

diajarkan cara memasak dan melakukan kegiatan berkebun. Berhubungan 

langsung dengan kebun sayur dan buah-buahan. 

8. Service 

Merupakan massa bangunan yang berisi berbagai ruang service yang mendukung 

service dari kompleks bangunan Wellness Retreat. Memiliki sifat service, dan 

hanya dapat diakses oleh staff khusus. 

B. Penataan Massa Bangunan 

Penataan massa bangunan pada tapak merespon terhadap kemiringan 

permukaan tanah pada tapak. Tapak memiliki kemiringan yang berkisar pada 

angka 12%, hal ini akan direspon dengan memodifikasi bentuk muka tapak dengan 

menggunakan sistem cut and fill, serta menerapkan sistem split-level pada 

bangunan yang direncanakan. Secara garis besar, penataan massa bangunan 

pada tapak akan memanfaatkan kedua sistem tersebut, dengan meletakkan 
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massa bangunan yang lebih private pada sisi barat dari tapak (pada levelling yang 

lebih rendah), dan meletakkan massa bangunan yang lebih publik pada sisi timur 

dari tapak (pada levelling yang lebih tinggi). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 

gambar skematik di bawah. 

 
Gambar VII.5: Skematik Pola Penataan Ruang (top view) 

Sumber: Analisis Penulis 

Peletakan massa bangunan utama dengan tingkat privasi yang rendah 

diletakkan pada bagian yang dekat dengan jalan akses tapak sehingga mudah 

dicapai. Sedangkan massa bangunan dengan tingkat privasi yang tinggi diletakkan 

pada bagian barat dari tapak sehingga terhindar dari kebisingan, dan memiliki 

tingkat aksesibilitas yang terbatas untuk orang-orang tertentu.  

 
Gambar VII.6: Skematik Pola Penataan Ruang (side view) 

Sumber: Analisis Penulis 
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7.2.2 Konsep Orientasi Ruang 

Ruang-ruang pada Wellness Retreat didesain dengan kecenderungan orientasi 

yang ekstrovert, di mana ruang didesain untuk menganggap lingkungan alam di 

sekitarnya sebagai sebuah elemen arsitektural dalam membentuk bangunan. 

Dengan demikian, efek restorative dari alam dapat tersalurkan dengan baik 

terhadap kesehatan mental dari pengguna bangunan. 

7.2.3 Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi didefinisikan sebagai pergerakan pada sebuah ruang (D. K. 

Ching, 2015). Pola sirkulasi pada kompleks Wellness Retreat memiliki kaitan yang 

erat dengan pola penataan ruang, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk 

menyesuaikan pola organisasi ruang yang menggunakan pola konfigurasi radial, 

maka secara garis besar, konfigurasi alur gerak yang diterapkan pada proyek ini 

adalah konfigurasi alur gerak linier dan radial. 

 

Gambar VII.7: Ilustrasi Konfigurasi Alur Gerak (a) Linear dan (b) Radial 
Sumber: D. K. Ching, 2015 

Semua alur gerak pada dasarnya bersifat linear. Namun, jalur lurus dapat 

menjadi elemen pengorganisasian utama untuk serangkaian ruang. Selain itu, alur 

linear dapat melengkung atau tersegmentasi, memotong jalur lain, memiliki 

cabang, atau membentuk lingkaran. Konfigurasi alur gerak linear merupakan alur 

yang paling sederhana, dan diterapkan pada Wellness Retreat untuk menghindari 

kebingungan dari pengguna yang bernavigasi pada kompleks ini. Terutama bagi 
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orang-orang yang belum familier dengan penataan ruang pada kompleks ini. 

Sementara konfigurasi alur gerak radial merupakan beberapa alur linear yang 

memanjang dan berawal atau berakhir pada satu titik tengah. Sehingga cocok 

untuk diterapkan pada hubungan antara ruang publik dan ruang private, serta 

digunakan untuk membentuk cabang-cabang dari satu alur sirkulasi utama 

menjadi beberapa alur khusus. 

Secara konkret, sirkulasi pada Wellness Retreat dibedakan menjadi 

sirkulasi yang melintasi ruang terbuka hijau, dan sirkulasi yang mengitari ruang 

terbuka hijau. Sirkulasi yang melintasi ruang terbuka hijau dibuat berupa sebuah 

pathway yang membentuk jalan setapak dengan material kombinasi antara kayu 

dengan bebatuan alami. 

   

Gambar VII.8: Sirkulasi RTH (kiri) horizontal dan (kanan) vertikal 
Sumber: (kiri) https://id.pinterest.com/pin/569846159071202399/ 

(kanan) https://id.pinterest.com/pin/80009330852882149/ 

Sementara itu, sirkulasi yang mengitari ruang terbuka hijau dirancang 

sebagai sebuah pathways yang terlindung dari matahari dan hujan dengan akses 

visual terhadap ruang terbuka hijau. Bagian penutup atap dari pathways ini akan 

menggunakan solar panel, karena pathways akan terletak pada ruang terbuka 

yang akan sering terpapar sinar matahari. Sehingga, pada saat yang sama, 

pathways terlindung dari mayoritas sinar matahari yang memancar, dan solar 

https://id.pinterest.com/pin/80009330852882149/
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panel mendapatkan posisi yang optimal dan tidak terhalang oleh bangunan untuk 

mendapatkan sinar matahari. 

 

Gambar VII.9: Pathway dengan Penutup Atap Solar Panel 
Sumber: https://id.pinterest.com/pin/465770786432796737/ 

7.3 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bangunan dari Wellness Retreat akan berfungsi sebagai penjembatan, 

antara pengguna ruang dengan keadaan lingkungan alam. Dengan demikian, 

bangunan pada Wellness Retreat perlu memiliki bentuk yang kontekstual dengan 

keadaan lingkungan alam di sekitarnya. Arsitektur kontekstual yang dimaksud 

akan menerapkan pendekatan Restorative Environment Design, sehingga 

bangunan akan membantu pengguna untuk dapat memanfaatkan daya restorative 

yang dimiliki alam untuk memperbaiki well-being mereka, terutama pada aspek 

kesehatan mental. 

Secara konkret, pendekatan ini akan diterapkan pada bentuk bangunan, 

lewat beberapa aspek dalam bangunan. Pertama, dengan menciptakan 

pengalaman ruang yang multisensory, sehingga melibatkan keseluruhan indera 

dalam menciptakan pengalaman ruang. Hal ini bisa dicapai lewat penggunaan 
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material dengan berbagai tekstur, pencahayaan yang sesuai, penggunaan 

aromatherapy dalam ruang, dan dengan memasukkan unsur auditori dari 

lingkungan alam sekitar dalam ruang. 

Bentuk dari bangunan perlu melibatkan garis lurus dan garis lengkung 

kurva dengan tetap memperhatikan keharmonisan bentuk dan ruang yang tercipta. 

Dengan melibatkan kedua jenis garis tersebut, maka bangunan akan memiliki 

unsur dinamis. Lewat perpaduan yang seimbang, bentuk bangunan yang tercipta 

mampu membantu pengguna untuk merasa nyaman, dengan tetap memberikan 

stimulasi yang cukup sehingga tidak membuat pengguna merasa bosan, maupun 

membuat pengguna merasa tidak nyaman dan asing pada bangunan. 

   
Gambar VII.10: Gambaran Bentuk Bangunan (kiri) eksterior (kanan) interior 

Sumber: http://www.ortablu.org/topics/organic/organic-japanese-shell-residence-wraps-around-a-
centenarian-fir-treeb 

7.4 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

7.4.1 Struktur Pondasi 

Struktur pondasi pada kompleks Wellness Retreat akan menyesuaikan dengan 

batas ketinggian bangunan berdasarkan RDTRK Kabupaten Jepara, yaitu 

mencapai 2 lantai, serta bentuk permukaan tapak yang berbentuk lerengan. Untuk 

meminimalkan efek negatif dari bangunan terhadap lingkungan, maka luas 

permukaan tanah yang menjadi area resapan harus seminimal mungkin tertutup 

oleh bangunan. Dengan pertimbangan tersebut, maka akan digunakan struktur 

panggung dengan jarak antara lantai dasar bangunan menuju permukaan tanah 

yang cenderung pendek (0-1.5 meter). 
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Gambar VII.11: Struktur Pondasi Panggung pada Lerengan 

Sumber: https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/02/Robinson-Architects-
Tinbeerwah-House.jpg 

7.4.2 Struktur Plat Lantai 

Sistem plat lantai bangunan pada Wellness Retreat menggunakan plat lantai 

dengan ketebalan 15 cm, dengan material kombinasi antara plat lantai kayu dan 

batu alam.  

7.4.3 Struktur Kolom – Balok 

Sistem struktur tubuh bangunan yang digunakan akan didominasi oleh 

penggunaan struktur kolom dan flat slab pada massa-massa bangunan kecil, 

dengan beban yang relative ringan dan bentang yang kecil. Sementara pada 

massa bangunan utama, menggunakan struktur kolom dan balok konvensional, 

karena penataan ruang yang cukup sederhana serta ketinggian bangunan hanya 

2 lantai sehingga tidak memerlukan struktur yang terlalu rumit. 

7.4.4 Struktur Atap 

Struktur atap yang akan diterapkan pada Wellness Retreat akan berkisar pada 

bentuk-bentuk atap tropis, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kemiringan atap tidak lebih dari 30o, sehingga curah air hujan yang turun 

dapat tersalurkan dengan baik 
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2. Memiliki tritisan, untuk meminimalisir air hujan yang masuk dan mengenai 

dinding bangunan, serta sebagai sunshading terhadap dinding bangunan 

yang terpapar sinar matahari 

3. Mengurangi bidang bangunan yang terpapar matahari dengan 

menggunakan sunshading, baik berupa elemen arsitektural maupun 

vegetasi. 

7.5 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Untuk dapat lebih jauh lagi meminimalkan efek negatif dari pembangunan 

terhadap keadaan lingkungan alam sekitar, maka penggunaan material pada 

bangunan menggunakan material yang ramah lingkungan. 

7.5.1 Penutup Lantai 

Jenis penutup lantai dari plat lantai dapat bervariasi sesuai dengan keperluan, 

seperti penutup lantai kayu parquet untuk kamar, ruang Psychotherapy, dan 

ruang-ruang dengan tingkat privasi yang tinggi, terazzo atau batu alam untuk wet 

area, dan ruang-ruang yang harus mudah dibersihkan seperti Studio Art Room dan 

Kitchen. 

7.5.2 Penutup Dinding 

Penutup dinding batu bata akan finishing dengan cat yang ramah lingkungan. 

Pada beberapa bagian yang dianggap perlu, akan difinishing dengan 

menggunakan material alam, seperti kayu dan batu alam, untuk mendukung 

pembentukan suasana ruang yang nyaman, hangat, dan menarik. Sebagai bagian 

dari fasad bangunan, beberapa bagian dari dinding akan menggunakan sistem 

dinding bernapas dengan menggunakan material kayu, bamboo, atau roster batu, 

untuk menciptakan bukaan bagi ruang indoor yang dilingkupi, atau bahkan sebagai 

secondary skin atau sunshading bagi bagian dinding bangunan yang terpapar 

sinar matahari. 
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Gambar VII.12: Kayu sebagai(kiri) Secondary Skin (kanan) Dinding Pelingkup 
Sumber: (kiri) https://id.pinterest.com/pin/409405422374626907/ (kanan) 

https://id.pinterest.com/pin/160370436710675176/ 

7.5.3 Penutup Plafond 

Pada ruang-ruang tertentu pada bangunan Wellness Retreat, seperti ruang 

meditasi dan ruang yoga, tidak menggunakan plafond (ekspose). Sementara pada 

ruang lainnya akan menggunakan plafond kalsiboard. 

7.5.4 Penutup Atap 

Penutup atap yang digunakan akan menggunakan alternatif material kayu, 

bitumen bitutech, dan genting tanah liat. 

7.6 Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Secara keseluruhan, bangunan Wellness Retreat terdiri dari berbagai 

massa bangunan yang memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain. Namun jika 

dilihat dari gambar di atas, maka sisi barat laut dan tenggara dari tapak memiliki 

potensi view to site yang tinggi, sebagai bagian dari daya tarik bangunan. Dengan 

demikian, perancangan dari Wellness Retreat harus menitikberatkan beberapa 

bagian dari fasad desain bangunan tersebut lewat beberapa cara. 
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Gambar VII.13: Perancangan Wajah Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis 

View dari jalan menuju bagian barat laut dari tapak, memiliki potensi viewer 

dari orang-orang yang melewati jalan Kapuran, yang notabene merupakan jalan 

utama yang menghubungkan antara Pulau Karimunjawa dengan Pulau Kemujan. 

Pada sisi ini, diperlukan sebuah eyecatcher berupa papan penunjuk nama dari 

Wellness Retreat dengan desain yang menarik tetapi tidak berlebihan. Dari jalan, 

bangunan publik sebagai bangunan penyambut bagi klien dan pengunjung yang 

datang pada Wellness Retreat harus dapat terlihat jelas, dan mencolok, serta 

memberikan kesan yang hangat dan menyambut. Dengan demikian, ketika masuk 

ke dalam tapak, pengunjung tidak lagi kebingungan harus menuju massa 

bangunan yang mana.  Massa bangunan yang dianggap tidak menjadi massa 

utama, dapat ditutup dengan menggunakan vegetasi sehingga tidak 

mengakibatkan kebingungan. Gambaran fasad yang ingin dicapai dan peletakan 

vegetasi sebagai pembatas view dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar VII.14: (kiri) Gambaran Fasad (kanan) Peletakan Vegetasi  

Sumber: (kiri) https://id.pinterest.com/pin/223772675206348029/ (kanan) Analisa Penulis 

View dari arah laut lepas menuju bagian tenggara dari tapak, memiliki 

potensi viewer dari orang-orang yang melewati laut pada bagian tenggara dari 

Pulau Karimunjawa, yang notabene merupakan salah satu prime-spot untuk 

melakukan snorkeling. Pada sisi ini, fasad dari kompleks Wellness Retreat 

diupayakan untuk dapat terlihat secara keseluruhan. Dengan demikian, 

pengunjung yang melihat kompleks Wellness Retreat melihat komposisi desain 

bangunan sebagai satu kesatuan yang menarik dan memicu rasa ingin tahu. 

  
Gambar VII.15: (kiri) Levelling Tapak (kanan) Gambaran Konfigurasi Massa 

Sumber: (kiri) Analisa Penulis (kanan) http://www.bangkok.com/pattaya/top10-beach-resort.htm 

Untuk mencapai hal ini, desain dari kompleks bangunan Wellness Retreat 

perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kemiringan tapak, peletakkan 

massa bangunan, serta ketinggian dari bangunan. Massa bangunan yang ada 
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pada bagian tenggara sebisa mungkin tidak menutupi massa bangunan yang ada 

di belakangnya, jika dilihat dari sisi tenggara. Dengan demikian, massa yang ada 

pada bagian yang berhimpitan dengan Garis Sempadan Pantai hanya akan 

berupa bangunan 1 lantai. 

7.7 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

7.7.1 Landscaping 

   
Gambar VII.16: (kiri) Radial Garden (kanan) Garden Fountain with Pool 

Sumber: (kiri) https://id.pinterest.com/pin/267049452873711924/ 
(kanan) https://id.pinterest.com/pin/286823069990874391/ 

Pembentukan landscape pada taman aktif pada bagian tengah dari tapak 

akan menjadi titik yang sangat penting bagi penciptaan suasana bagi ruang-ruang 

pada Wellness Retreat. Dengan letaknya ini, selain untuk mewadahi berbagai 

kegiatan wellness pada ruang outdoor, taman juga berfungsi sebagai ruang 

sirkulasi pada tapak yang menghubungkan antar bangunan pada Wellness 

Retreat. Lebih jauh lagi, dengan posisi ini, posisi taman aktif sebagai ruang terbuka 

hijau dapat dengan mudah diakses dari segala massa bangunan yang 

mengelilinginya. Posisi ini juga menjadikan taman sebagai sebuah sanctuary bagi 

klien, karena letaknya yang terasa ‘terpisah’ dari kehidupan mereka sehari-hari. 

Secara lebih detail, landscaping pada taman akan menggunakan pola organisasi 

radial, dimana titik pusat dari pola organisasi ini adalah sebuah garden fountain 

yang dilengkapi dengan kolam kecil. Pada kolam kecil ini, akan dipelihara ikan 
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yang akan diurus bersama-sama, sebagai bentuk keterlibatan klien dalam 

berinteraksi dengan alam. Pembentukan landscape pada Wellness Retreat akan 

membuat decking pada area yang cukup curam dengan menggunakan retaining 

wall sederhana, sehingga area yang curam tersebut tetap dapat dimanfaatkan 

sebagai ruang yang fungsional, terutama sebagai ruang komunal terbuka untuk 

menikmati keindahan alam. 

   
Gambar VII.17: (kiri) Seating – Garden Decking (kanan) Retaining Wall 

Sumber: (kiri) https://id.pinterest.com/pin/863354191041970744/  
(kanan) https://id.pinterest.com/pin/791789178211126866/ 

7.7.2 Pemilihan Vegetasi 

Untuk lingkungan hijau dalam tapak Wellness Retreat, akan dipilih beberapa jenis 

tanaman yang rindang yang dapat menjadi peneduh serta membentuk iklim mikro 

tapak menjadi lebih sejuk sekaligus menghias lingkungan panti (Lampiran 8). 

Vegetasi berupa tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran juga dapat sekaligus 

dimanfaatkan untuk aktivitas berkebun bagi para klien.  

7.8 Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

7.8.1 Sistem Pencahayaan 

A. Alami 

Pencahayaan dari suatu ruang dapat dikatakan sehat ketika ruang tersebut 

menerima cahaya matahari yang cukup. Dengan demikian, peletakan bukaan-
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bukaan pada suatu ruang sangat penting sehingga cahaya matahari dapat masuk 

ke dalam ruang tersebut. Namun luas bukaan dibuat tidak terlalu luas untuk 

mengurangi efek radiasi matahari. (D.K. Ching, 2014). Peletakkan bukaan 

bangunan difokuskan papa sisi sebelah timur bangunan, dan meminimalkan 

bukaan pada sisi sebelah barat dari bangunan. 

 
Gambar VII.18: (a) Penc. Alami (b) Jalusi (c) Krepyak – Window Cover 

Sumber: (a) https://id.pinterest.com/pin/754282637565431373/ 
(b) https://id.pinterest.com/pin/205899014185585716/  
(c) https://id.pinterest.com/pin/382172718370803484/  

Bukaan yang digunakan berupa jendela yang berlubang sehingga 

sekaligus dapat digunakan sebagai ventilasi udara, serta fixed jendela dengan 

kaca menggunakan double glazed glass, sebagai material yang dapat 

menghantarkan cahaya dengan baik, namun menghantarkan panas dengan 

minim. Jendela-jendela ini juga dilengkapi dengan penutup jendela atau window 

covering untuk membatasi cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan.   

B. Buatan 

Jenis lampu yang akan digunakan dalam lingkungan dan bangunan Wellness 

Retreat adalah Light Emitting Diodes (LED). Jenis lampu ini memiliki radiasi kecil 

dan effisiensi energi baik serta memiliki masa hidup yang lama. Pencahayaan 

buatan pada Wellness Retreat akan menggunakan pencahayaan dengan 

temperature yang rendah sehingga menghasilkan cahaya dengan warm hue, yang 

sesuai dengan ritme circadian dari manusia, serta mengurangi insomnia dan 
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depresi pada keadaan kesehatan mental dari resident, mengingat sebagian besar 

dari aktivitas yang dilakukan oleh resident tidak memerlukan tingkat clarity cahaya 

yang tinggi. 

 
Gambar VII.19: Lighting Temperature 

Sumber: https://id.pinterest.com/pin/467459636320287689/ 

7.8.2 Sistem Penghawaan 

Cross ventilation merupakan sebuah konsep yang membuat pergerakan 

udara dari bukaan pada salah satu sisi bangunan menuju sisi lainnya. Sistem cross 

ventilation memberikan tiga manfaat penting dari ventilasi, yaitu menjaga kualitas 

udara minimum, menghilangkan panas dan polutan lainnya, serta memfasilitasi 

pergerakan udara untuk meningkatkan kenyamanan termal. Cross ventilation 

adalah bentuk pendinginan pasif dan ventilasi paling mudah, paling umum, dan 

sering kali paling murah. Strategi untuk cross ventilation termasuk jendela yang 

bisa dioperasikan, kisi-kisi ventilasi, dan ventilasi atap, serta struktur untuk 

mengarahkan atau menyalurkan angin semilir. Jendela adalah alat yang paling 

umum. Jika udara bergerak melalui bukaan yang disengaja sebagai hasil dari 

cross ventilation, maka bangunan memiliki ventilasi alami. 

Konsep ini tidak hanya berlaku dalam posisi horizontal, namun juga berlaku 

dalam posisi vertical. Pada posisi vertical, sistem cross ventilation memanfaatkan 

prinsip fisika, dimana udara panas lebih ringan dari udara dingin, dengan demikian 

akan udara panas akan dengan sendirinya naik ke atas. Sementara udara dingin 



116 
 

akan berada pada bagian bawah dari ruangan, menjadikan ruangan tetap sejuk 

dan nyaman. Dengan menerapkan prinsip ini, baik secara vertical maupun 

horizonal, bangunan akan tetap memiliki penghawaan yang sesuai dengan 

standar kenyamanan tanpa menggunakan sistem penghawaan buatan. 

 
Gambar VII.20: Sistem Cross Ventilation – Natural Passive Airlfow 

Sumber: https://www.pinterest.com/pin/460493130621637250/ 

7.8.3 Sistem Pemadam Kebakaran 

A. Detektor Asap 

Luas cakupnya 50-100 m2. Pendeteksi asap yang sinyalnya diteruskan menuju fire 

alarm. Penggunaan smoke detector dibanding heat detector karena ketika terjadi 

kebakaran, biasanya timbul asap terlebih dahulu dibanding perubahan suhu udara.  

B. Sprinkler 

Sistem sprinkler kebakaran harus terpisah dengan yang lain, karena 

membutuhkan tekanan yang tinggi. Jarak maksimal antar sprinkler adalah 4,5 m.  

C. APAR 

Kemungkinan kebakaran yang terjadi pada area Wellness Retreat, yaitu karena 

bahan-bahan padat non logam (kelas A) dan instalasi listrik yang bertegangan 

(kelas C). Maka dipilih jenis APAR yang paling sesuai, yaitu APAR jenis busa 

(foam). Pada area dining hall, staff cafetaria, public kitchen, dan private kitchen 

kemungkinan kebakaran yang terjadi karena bahan cair (kelas B) dan instalasi 

listrik yang bertegangan (kelas C). Sehingga akan menggunakan APAR jenis 

serbuk kimia (dry chemical powder). Peletakkan APAR harus mudah diakses, 

dilihat dan diambil. Jarak antar APAR ditentukan maksimal 15 meter. 
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D. Hydrant 

Pemasangan hydrant indoor, yaitu hydrant box, sangat ideal diletakkan pada 

akses pintu keluar/masuk ruangan yang memiliki resiko kebakaran tinggi. 

Sedangkan hydrant di luar bangunan yang disebut dengan hydrant pillar, memiliki 

jarak maksimal peletakan antara 35-38 meter, sama dengan hydrant box. 

7.8.4 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada Wellness Retreat menggunakan tenaga staff keamanan 

pada beberapa titik tertentu yang dianggap perlu selama 24 jam penuh, seperti titik 

akses tapak, entrance reception hall, dan lain lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, 

diperlukan sebuah sistem pembagian shift kerja. Di sisi lain, sistem keamanan 

pada Wellness Retreat juga dianggap perlu menggunakan sistem kamera CCTV 

pada bagian indoor dari bangunan.  

7.8.5 Sistem Manajemen Sampah 

Pada projek disediakan pemisahan sampah yang jelas, antara sampah kertas, 

sampah plastik dan kaleng, dan sampah organik. Sistem pemilahan tersebut 

disebar di area projek, baik indoor maupun outdoor, agar dapat didaur ulang 

kembali. Sampah yang tidak terpilah akan sulit didaur ulang lantaran akan 

memakan biaya besar. Sampah yang sudah terpilah akan dikelola untuk didaur 

ulang setiap jangka waktu tertentu. Sedangkan sampah organik, akan 

dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos yang akan digunakan untuk 

menyuburkan vegetasi lingkungan projek. 

7.8.6 Sistem Kelistrikan 

Sumber listrik berasal dari PLN dan Solar Power System serta generator ketika 

keadaan darurat. Generator digerakan oleh mesin diesel dalam ruang khusus 

kedap suara dan digunakan pada saat mendesak ketika bangunan kekurangan 

daya atau terjadi pemutusan daya. Kapasitas dari generator yang tersedia harus 

mampu menanggung penggunaan listrik pada Wellness Retreat. 
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Diagram VII.1: Sistem Distribusi Listrik 
Sumber: Analisa Penulis 

7.8.7 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih pada projek Wellness Retreat, dirancang memiliki 

kapasitas yang sesuai untuk dapat memenuhi kebutuhan dari Wellness Retreat. 

 

Diagram VII.2: Sistem Distribusi Air Bersih 
Sumber: Analisa Penulis 

7.8.8 Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan greywater dan blackwater dijadikan satu. Greywater yang 

berupa air limbah cucian piring, air wastafel ditampung menjadi satu dengan air 

kotoran. Limbah tersebut kemudian diolah dalam bioseptictank untuk kemudian 

hasil olahan dapat langsung dibuang ke rawa sekitar. 

 

Diagram VII.3: Sistem Pengolahan Limbah 
Sumber: Analisa Penulis  


