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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam perancangan Wisma Retreat El-Shaddai banyak didapat pengetahuan 

dan pengalaman dan mengenai menganalisa data yang didapat dari referensi-

referensi. Mengetahui keunikan, kekuatan dari air dan mengetahui permasalahan 

dalam perancangan sebuah fasilitas retreat Kebutuhan manusia bukan hanya jasmani 

tetapi juga rohani, salah satunya adalah kegiatam keagamaan contohnya adalah 

retreat. Retreat adalah kegiatan mendekatkan diri pada Tuhan mengalami  proses 

pembersihan dan pembaharuan. Perancangan Wisma Retreat El-Shaddai menerapkan 

konsep air karena, air menjadi simbol sakramen baptisan sebagai tanda pembersihan 

(dari dosa, dari kuasa maut). Air dalam kehidupan kita sehari hari mempunyai 

banyak manfaat salah satu fungsi air adalah sebagai pembersih.  
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1. Penerapan Dalam Perancangan 

1) Kebutuhan Ruang 

Mencari kebutuhan ruang yang diperlukkan yang disesuaikan dengan 

kegiatan  

2) Kebutuhan Luas Ruang 

Menghitung kebutuhan luas setiap ruang menurut fungsi yang dilengkapi 

dengan furniture. 

Dari kebutuhan tersebut rancangan dapat sesuai dengan konsep dan eksiting dari 

bangunan. 

2. Penerapan filosofi agama Kristen dalam perancangan 

1) Penggunaan konsep tritunggal yang diterapkan dalam penggunaan 

variable yang berjumlah tiga. Seperti jumlah anak tangga dan treatment 

dinding. 

2) Dalam perancangan diterapkan simbol yang  merupakan metamorfosis 

dari sesuatu yang lebih besar  seperti lambang salib yang sering 

digunakkan dalam perancangan. Dalam perancangan terdapat salib yang 

menggunakan material kaca cermin yang mempunyai makna supaya 

manusia dapat melihat dirinya pada cermin sebagai manusia berdosa yang 

telah dibebaskan dari kuasa maut. 

3. Penerapan konsep air dalam perancangan 

1) Penerapan konsep air pada ruang aula digambarkan sebagai air laut 

sehingga dirancang lebih bersifat dinamis dan ruang makan digambarkan 

sebagai sungai yang mengalir.  
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2) Penerapan bentuk stilasi dari air pada jendela sebangi symbol dari 

sirkulasi yang mengalir.     

4. Penerapan tropis modern dalam rancangan 

1) Penggunaan material alami seperti kayu. 

2) Penerapan bukaan yang luas untuk kenyamanan termal dan 

pencahayaan. 

3) Penggunaan warna-warna natural. 

5.2 Saran  

Setelah melakukan perancangan Wisma Retreat El-Shaddai secara nyata ada 

beberapa saran yang dapat disampaikan dalam membuat perancangan sebuah fasilitas 

retreat. Dalam perancangan interior keadaan eksisting yang ada harus dianalisa 

secara baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dalam perancangan.  

Sebagai manusia kita tidak boleh melupakan lingkungan disekitar kita maka 

lebih baik dalam perancangan apabila disable diperhatikan sehingga tidak adanya 

diskriminasi.                                                                                                                                           

 


