
43

BAB III

PERMASALAHAN DESAIN

A. Pernyataan Masalah

Pada umumnya agro wisata di Jawa Tengah lebih fokus pada konsep

kesenian dan budaya lokal, dan jarang sekali terdapat resort yang menggunakan

konsep healing. Mencermati hal tersebut, penulis mendapatkan permasalahan

yang akan dibahas, berupa desain dan konsep resort Boemisora yang

menggunakan konsep healing.

Dari pernyataan masalah yang tersebut, pertanyaan yang muncul yaitu:

1. Seperti apa konsep healing yang yang hendak di hadirkan?

2. Bagaimana menciptakan sebuah ruang yang merepresentasikan unsur alam,

namun tetap memberikan kenyamanan bagi pengguna?

B. Solusi Desain

1. Konsep Perancang

Seperti yang telah disebutkan konsep dari resort ini adalah healing, yang

dimaksud adalah penyembuhan baik oleh diri sendiri, orang lain, maupun

lingkungan sekitar. Pengunjung diharapkan untuk berhenti sejenak dari rutinitas

dan mampu mengembalikan diri menjadi lebih segar dengan menikmati

pemandangan alam yang ada di resort. Suasananya yang ingin dicapai yaitu

dimana pangunjung mampu mendapatkan ketenangan untuk berhubungan dengan

spirit. Maksud dari spirit disini adalah roh atau entitas hidup manusia dimana

manusia tersebut mampu dan sadar menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri

untuk tujuan hidup masing-masing.

Pendekatan melalui alam

Manusia secara alami memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan alam,

yang bahkan dalam dunia modern tetap menjadi hal penting yang mempengaruhi

kesehatan mental dan fisik. Tema modern natural dipilih penulis dalam
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perancangan ruang resot boemisora, ruangan tersebut meliputi area recepsionist,

ruang serbaguna, seluruh tipe kamar, healing room, dan spa room.

Konsep Modern Natural

Konsep natural diterapkan pada penggunaan material dan nuansa ruangan,

sedangkan karakter modern diterapkan pada bentukan-bentukan ruangan serta

furniture yang sederhana disatukan dengan nuansa natural. Sehingga modern

natural adalah konsep desain interior dengan bentukan-bentukan simple dipadukan

dengan material alami. Sehingga terbentuk nuansa alam yang sejuk dan segar.

Aplikasi Konsep Desain

1. Konsep Ruangan, menggunakan gaya tatanan ruang bergaya modern yang

simple dipadukan dengan nuansa natural. Beberapa fasilitas publik yang ada

di area resort diantaranya gym, kolam renang, yoga barn, yoga cottage,

healing room, spa dan jogging track. Area restaurant yang menyediakan

makanan dan minuman sehat. Sedangkan pada area privat terdapat balkon

pada tiap kamar tipe superior, deluxe dan vila suite yang dapat di pergunakan

untuk meditasi dan yoga mandiri. Khusus pada vila suite dilengkapi dengan

spa room pribadi. Yang tentunya semua memiliki pemandangan yang indah.

Bentuk pada ruang sebagian besar adalah modern dinamis, yaitu bentukan

yang tidak banyak menggunakan ornamen-ornamen rumit. Pada bentukan

furnitur ada beberapa yang didesain khusus dengan menggunakan material

kayu solid yang dipadukan dengan material olahan namun tetap dengan

finising natural, ada juga yang menggunakan material olahan dan mentah.

2. Konsep Material menggunakan bahan-bahan alam seperti kayu, batu, dan lain

sebagainya untuk memperkuat nuansa natural pada ruangan. Kesan modern

didapatkan melalui penggunaan material besi dan alumunium sebagai

aksentuasi sehingga terbentuk kesinambungan antara modern dan natural.

3. Konsep Warna yang digunakan pada obyek adalah warna-warna analogi alam

seperti coklat, kuning, hijau, hitam, putih dan abu-abu. Warna alami dapat

membentuk nuansa dan kesan natural dan netral.
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4. Konsep Pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dan buatan.

Pencahayaan alami didapatkan dari bukaan besar pada ruangan yang pada

ruang tertentu dapat di fungsikan sebagai pintu sekaligus jendela. Selain

sebagai sumber cahaya alami, bukaan didesain dengan lebar agar pengguna

dapat menikmati pemandangan alam di sekitar obyek juga, menyamarkan

batasan ruang yang dapat di atur sendiri oleh pengguna. Pencahayaan buatan

yang digunakan berupa general light dan task light dengan mengunakan

downtlight serta beberapa hidden lamp untuk membentuk suasana pada ruang.

5. Konsep Penghawaan menggunakan penghawaan alami dan buatan. Sumber

penghawaan utamai didapatkan dari bukaan yang besar yang dapat di atur

oleh pengguna dan ventilasi. Dikarenakan suhu udara di dominasi dengan

hawa sejuk maka tidak di gunakan AC dalam penghawaan. Penghawaan

buatan hanya berupa exhaust pada bagian ruang basah seperti ruang spa dan

kamar mandi.

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta


	BAB I
	PENDAHULUAN
	2.Metode Desain

	BAB II
	PRA DESAIN
	BAB III
	PERMASALAHAN DESAIN

