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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salutogenesis adalah pendekatan yang diperkenalkan oleh Aaron 

Antonovsky, seorang sosiolog medis, pada tahun 1979 yang lebih berfokus untuk 

memperkenalkan kesehatan dan menjelaskan faktor-faktor yang bisa meningkatkan 

kesehatan daripada menjelaskan tentang penyebab dan cara mencegah penyakit. 

Pendekatan salutogenesis dapat didefinisikan sebagai proses dimana masyarakat 

dan sumber dayanya dilibatkan untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan, 

baik untuk kepentingan individu maupun kolektif (Mittelmark et al., 2016). 

Kesehatan dapat diperoleh lewat kemampuan individu dalam menghadapi 

stress. Kemampuan ini disebut dengan Sense of Coherence (SOC), yang bisa 

terbentuk lewat pengalaman hidup masing-masing individu. Individu dengan Sense 

of Coherence yang tinggi akan memiliki tingkat stress level yang rendah, sehingga 

individu tersebut bisa mempunyai kehidupan yang sehat. Sense of Coherence terdiri 

dari tiga komponen yaitu: 1) comprehensibility atau komponen kognitif; 2) 

manageability atau komponen perilaku; 3) meaningfulness atau komponen emosi 

(Lindström & Eriksson, 2005). 

Kesehatan dan kualitas hidup tiap individu dipengaruhi oleh kualitas 

lingkungan hidupnya. Terdapat hubungan yang erat antara Sense of Coherence dan 

lingkungan fisik dari tiap individu. Sebuah lingkungan yang baik tidak hanya 

berpengaruh pada kesehatan fisik tiap individu, namun juga berpengaruh terhadap 

kesehatan mental dan sosialnya, karena lingkungan yang baik dapat meningkatkan 

kenyamanan individu (Dilani, 2009). 

Desain dengan pendekatan salutogenesis berfokus pada penciptaan 

lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatan. Desain salutogenik menyoroti 

dampak faktor desain untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dengan 
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merangsang perilaku yang sehat, misalnya sebuah lingkungan yang memiliki public 

space yang menarik dengan penghijauan yang baik bisa merangsang aktivitas fisik 

tiap individu dan mengurangi mental fatigue (Emmanuel Tsekleves, 2017). Hal ini 

menunjukan bahwa desain berperan besar dalam kesehatan fisik dan mental tiap 

individu di masyarakat. Sebuah lingkungan yang memiliki jalur pedestrian yang 

baik dan rute khusus untuk sepeda juga dapat merangsang masyarakatnya untuk 

berjalan dan bersepeda sebagai kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Ketika berjalan 

dan bersepeda menjadi pola aktivitas sehari-hari, maka akan terjadi peningkatan 

kesejahteraan dan kualitas hidup individu (Gehl, 2010). Hal ini berhubungan 

dengan peningkatan komponen comprehensibility dalam Sense of Coherence, yang 

membahas tentang kemampuan individu dalam memahami lingkungannya 

(Antonovsky, 1991; Emmanuel Tsekleves, 2017). 

Setiap individu pada dasarnya mempunyai rutinitas masing-masing tiap 

harinya. Mereka kemudian membutuhkan suatu tempat untuk bersantai, berekreasi 

atau sekedar beristirahat dari kesibukannya. Tempat tersebut berupa lingkungan 

restorative, sebuah ruang publik yang bersifat mengundang dan mempunyai 

keindahan estetika (Emmanuel Tsekleves, 2017; Herzog, 2003). Ruang restorative 

ini mempunyai pengaruh terhadap Sense of Coherence masing-masing individu. 

Alam dan area natural yang bisa diakses untuk aktivitas fisik dapat meningkatkan 

kesejahteraan fisik dan emosional tiap individu (Cushing & Miller, 2020; Marcus 

& Sachs, 2016). Alam dengan warna, bentuk dan scent yang khas bisa membuat 

individu bersantai dan melupakan kesibukan sehari-harinya (Dilani, 2009).  

Lingkungan dengan desain salutogenik merangsang dan melibatkan 

individu, baik secara mental maupun sosial. Selain berfokus pada kesehatan tiap 

individu, desain salutogenik juga mengarah pada inovasi sosial lewat penerapannya 

dalam faktor psikososial. Psikososial menyangkut psikologis dan kehidupan sosial 

individu di masyarakat. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan sosial, yang 

termasuk dalam komponen manageability dalam Sense of Coherence (Antonovsky, 

1991; Emmanuel Tsekleves, 2017). Keterlibatan sosial lewat interaksi individu 

dalam masyarakat adalah salah satu hal penting karena interaksi sosial berdampak 

pada kepribadian dan akan mempengaruhi kesehatan mental. Harvard Women’s 
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Health Watch menyatakan bahwa banyak penelitian menyebutkan individu yang 

mengisolasi diri cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih banyak 

daripada individu yang mempunyai komunitas dan relasi baik dengan sesamanya 

(Harvard Women’s Health Watch, 2019). Berdasar pemikiran Costa; Saito; Jacoby; 

Oginska-Bulik, dukungan sosial adalah faktor yang penting dalam mencapai tujuan 

untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan individu (Emmanuel Tsekleves, 

2017).  

Kota Tangerang adalah salah satu kota yang sedang mengalami isu dalam 

pengembangan kotanya. Berdasar situs Pemkot Tangerang, mereka berencana 

meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan sosial untuk pembangunan kota Tangerang pada lima tahun 

mendatang. Seorang individu tanpa kesehatan fisik dan mental yang baik akan sulit 

untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan yang baik. Selain Sumber Daya 

Manusia, isu besar yang sedang dihadapi ada pada bidang infrasktruktur yang 

berkaitan dengan penanganan lingkungan dan ruang terbuka hijau. Taman kota 

merupakan salah satu ruang publik berupa ruang terbuka hijau. Sejalan dengan 

rencana pembangunan Pemkot Tangerang, kualitas lingkungan pada taman kota 

adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan, karena selain membawa manfaat bagi 

ekosistem, kualitas taman kota berpengaruh terhadap kualitas hidup 

masyarakatnya.  

Metode pada penelitian ini diawali dengan studi pustaka seputar taman kota 

dan pendekatan salutogenesis. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui kriteria 

desain taman kota yang berdasar pada Sense of Coherence dalam pendekatan 

salutogenesis yang akan berpengaruh pada kesehatan dan keterlibatan sosial tiap 

individu. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan observasi untuk mengetahui 

kondisi sosial yang ada pada Taman Pisang dan Taman Ekspresi. Selanjutnya, 

dilakukan analisa kualitas desain pada kedua taman melalui kriteria desain taman 

kota, yang berdasar pada pendekatan salutogenesis. Penelitian ini diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas Taman Pisang dan Taman Ekspresi yang berdampak positif 

dalam mempengaruhi kesehatan individu lewat Sense of Coherence dan 

keterlibatan sosial dalam masyarakat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apa saja kriteria desain dengan pendekatan salutogenesis pada taman 

kota? 

2. Bagaimana kualitas lingkungan Taman Pisang dan Taman Ekspresi dilihat 

dari sudut pandang pendekatan salutogenesis? 

3. Bagaimana penerapan kriteria desain dengan pendekatan salutogenesis 

pada perancangan ulang Taman Pisang dan Taman Ekspresi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kriteria desain dengan pendekatan salutogenesis pada taman 

kota 

2. Mengetahui kualitas lingkungan Taman Pisang dan Taman Ekspresi dilihat 

dari sudut pandang pendekatan salutogenesis 

3. Mengetahui penerapan kriteria desain dengan pendekatan salutogenesis 

pada perancangan ulang Taman Pisang dan Taman Ekspresi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai pengetahuan dalam mendesain taman kota 

2. Sebagai pengetahuan dalam mendesain ruang publik dengan pendekatan 

salutogenesis 

3. Sebagai masukan desain yang bisa mempengaruhi kesehatan dan 

keterlibatan sosial di ruang publik 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Bab satu dalam karya tulis ini membahas mengenai pendahuluan yang 

berisikan tentang latar belakang yang menjelaskan tentang hubungan individu, 

masyarakat dan lingkungannya. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang 

pendekatan salutogenesis yang merupakan pendekatan desain yang berfokus dalam 
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kesehatan dan hubungannya terhadap kualitas lingkungan. Bab ini juga dilengkapi 

dengan penjabaran rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua dalam karya tulis ini membahas secara lebih lanjut lewat studi 

teori yang menjabarkan teori taman kota dan pendekatan salutogenesis. 

Pembahasan dilengkapi dengan variabel tentang karakter vital salutogenesis, 

kualitas taman kota, dan faktor yang bisa mempengaruhi keterlibatan sosial. 

Variabel-variabel tersebut kemudian disimpulkan untuk menghasilkan kriteria 

desain taman kota yang berdasar pada pendekatan salutogenesis. Pembahasan juga 

dilengkapi dengan studi preseden pada Bishan Ang Mo Kio Park dan Garden of 

Five Senses yang digunakan sebagai contoh penerapan desain pada ruang publik 

yang mempengaruhi kesehatan dan memberi dampak positif bagi kehidupan 

individu dan kehidupan sosial masyarakat. 

Bab ketiga dalam karya tulis ini berisi tentang penjabaran objek penelitian 

yaitu Taman Pisang dan Taman Ekspresi, Tangerang beserta hasil olahan data pada 

tapak. Pada bab ini dilakukan pengujian teori bab dua, yaitu kriteria desain taman 

kota yang berdasar pada pendekatan salutogenesis terhadap konteks tapak sebagai 

bentuk dari proses penelitian. Bab keempat dalam karya tulis ini membahas tentang 

usulan desain dan hasil perancangan ulang taman kota yang tercipta berdasar 

kriteria desain dengan pendekatan salutogenesis. Bab kelima pada karya tulis ini 

berisi tentang kesimpulan penelitian.   

 

 

 


