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UAN GARD

um Garden 

uan Spa 

ngertian Spa

Spa me

ehatan tra

awatan me

roterapi, p

kanan, minu

Spa ber

ua sebagai 

antikan ya

cakup dalam

ndekatan jiw

nciptakan 

flect), dan 

mbali vitali

joice), dan 

ya saat ini

nyembuhan.

Berdasa

impulkan b

antikan, ke

ng dilengka

ngan tujuan 

am tubuh. 

 

arah Spa 

Air sej

kenal untuk

BAB I

DEN SPA AN

Spa and Bo

a 

enurut Louis

adisional d

enyeluruh m

ijat, aroma

uman sehat,

rasal dari k

salah satu

ang dipadu

m the Ten 

wa (spirit)

keseimbang

nuansa rile

itas (revital

dengan did

, Spa juga

 (Pasla, 200

arkan bebe

ahwa Spa 

ebugaran, d

api dengan

memperole

ak zaman d

k menyemb

II 

ND BODY 

ody Treatme

se Jumarani

dengan pen

menggunak

aterapi, dan

, serta olah 

kata  Sanus 

u metode 

ukan denga

Elements o

), raga (b

gan antara 

eks (relax) 

lize) serta 

dukung ber

a dapat m

04). 

erapa penge

merupakan

an kesehata

n pendeka

eh kembali 

dahulu tela

buhkan pen

Y TREATME

ent 

i (2009) ada

ndekatan h

kan kombin

n ditambah

aktivitas fis

Per Aquam

perawatan 

an berbaga

of Spa Exp

ody) dan 

jiwa, rag

yang dapat

mengemba

rbagai fasil

menjadi pili

ertian di at

 sebuah me

an tubuh de

atan –pend

keseimban

ah menjadi 

nyakit pada

ENT 

alah suatu u

holistik, b

nasi ketram

hkan pelay

sik. 

m atau Solu

kebugaran

ai elemen 

erience, m

pikiran (m

ga, dan pi

t menumbu

alikan kece

itas dan su

ihan terapi

tas, maka 

etode peraw

engan med

dekatan ho

ngan yang a

jenis peraw

a zaman k
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upaya 

erupa 

mpilan 

yanan 

s Per 

n dan 

yang 

elalui 

mind), 

ikiran 

uhkan 

eriaan 

umber 

i dan 

dapat 

watan 

dia air 

olistik 

ada di 

watan 

klasik. 

 

 



 
Sophia Mariaa Swadeshi |09

Ora

sum

Dah

nam

mem

370

nam

Hip

pen

men

peru

man

den

pen

pen

istir

oran

dari

bers

dite

man

man

pem

ban

keja

liter

berj

90113167 

ang Yunani 

mber alam, 

hulu mandi

mun akhir-ak

Pada m

mbersihkan

0 SM), tuju

mun lebih k

ppocrates m

nyakit adal

ndapatkan 

ubahan yait

ndi, berjala

ngan olahrag

Kehadir

ngembangan

nyembuhan 

rahat dan re

ng Yunani, 

ipada peny

sosialisasi, 

erapkan seca

Di Rom

ndi di ruma

ndi umum (

mandian um

ngunan besa

ayaan Rom

r air per o

jalannya w

memilih m

meskipun 

i merupaka

khir ini man

masa Homer

n tubuh. Ke

uan mandi 

kepada kes

mengusulkan

lah ketida

kembali k

tu merubah

an, dan pija

ga dan pend

ran milite

n spa reso

tentara ya

ekreasi bag

orang Rom

yembuhan 

relaksasi, 

ara luas.  

ma ada tiga

ah (Balnea

(Balnea pub

mum kemu

ar dengan k

mawi, pendu

orang per 

aktu buday

mandi di ai

mandi di 

an ritual te

ndi telah dib

ric, tujuan 

emudian pad

tidak hany

ehatan dan

n hipotesis b

akseimbanga

eseimbanga

h kebiasaan

at. Pemand

didikan. 

er sering 

r. Spa dis

ang terluka 

gi prajurit y

mawi menga

fisik. Sel

dan ibada

a jenis man

), mandi p

blica). Deng

udian dike

kapasitas r

uduk Roma

hari, teruta

ya mandi d

ir yang jern

laut juga k

ertutup bag

buka untuk 

utama man

da zaman H

ya untuk al

n usaha me

bahwa peny

an cairan

an tubuh, 

n dan lingku

dian sering 

menjadi 

sajikan tida

tetapi jug

yang sehat. 

anggap man

ain pembe

ah, perawat

ndi yang be

rivat (Baln

gan pengen

embangkan 

ibuan orang

a yang men

ama untuk 

di Romawi 

nih dari sum

kerap dilak

gi setiap o

umum.  

ndi adalah u

Hipocrates 

lasan keber

elawan peny

yebab dari s

tubuh. U

perlu dilak

ungan, term

dikombina

kunci u

ak hanya u

ga sebagai 

Berbeda de

ndi lebih pe

ersihan, lat

tan medis 

erkembang 

nea privata)

nalan salura

ke bangu

g. Selama 

nggunakan 

mandi. Se

secara ber

25 

mber-

kukan. 

orang, 

untuk 

(460-

rsihan 

yakit. 

emua 

Untuk 

kukan 

masuk 

asikan 

untuk 

untuk 

pusat 

engan 

enting 

tihan, 

juga 

yaitu 

, dan 

an air, 

unan-

masa 

1.400 

eiring 

rtahap 
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ubah menuj

uk perawata

Dengan

bangkitan A

giatan yang

arang. Dari 

unakan ke

ngaruh Mo

ngunjung d

ing ramai d

m. Banyak y

a yang b

enangan. 

Pada ab

nyak nega

mandian um

nyakit seper

mpat pertem

mikian, ban

skipun mer

mi dengan 

tifitas mand

mun memilik

Dengan

mbali di Pe

num dan m

kitar abad ke

aya untuk m

essnitz dan

nsip dari b

ju tempat u

an medis.  

n jatuhnya 

Agama Kris

g hina. Sek

abad ke-13 

embali, teru

or. Peman

diperbolehka

ikunjungi d

yang datang 

bertujuan 

bad ke-16 

ara, yang 

mum. Merek

rti sifilis, w

muan berbah

ngsawan ter

reka lebih s

hangat dan

di kini tida

ki arahan m

n pergantian

rancis. Ada

mandi, dan 

e-18 minat 

membuat ai

n Kneipp m

balneotherap

untuk relaks

Kekaisaran

sten, buday

ketika itu 

dan seterus

utama di 

ndian umum

an masuk 

dan orang-o

sebagai ala

merasakan 

citra mand

menyebab

ka diangga

wabah, dan 

haya bagi p

rus mengu

suka pergi 

n air minera

ak lagi me

medis. 

n abad ke-

a dua jenis

mata air d

budaya man

ir mineral 

mengemban

py (penggu

sasi dan kes

n Romawi 

ya mandi d

juga mand

snya, mandi

Eropa sel

m dibangu

secara gra

orang mandi

asan beroba

relaksasi 

i umum m

bkan penu

ap sebagai 

kusta, dan

politik dan 

unjungi tem

ke pemand

al bukan pe

emiliki atur

-17, banyak

 spa yaitu 

dingin untu

ndi tumbuh

sebagai me

ngkan lebih

unaan obat 

senangan, b

pada 476

dianggap se

di secara r

i secara ber

latan di b

un kembali

atis. Peman

i selama be

at namun ba

dan me

emburuk la

utupan ba

sumber me

n mandi me

agama. N

mpat peman

dian dari su

emandian um

ran yang b

k spa ditem

air panas u

uk minum 

h. Terlebih d

edia pengob

h lanjut pri

air panas)
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bukan 

6 dan 

ebagai 

resmi 

rtahap 

bawah 

 dan 

ndian 

erjam-

anyak 

encari 

agi di 

anyak 

enular 

enjadi 

amun 

ndian, 

umber 

mum. 

bebas, 

mukan 

untuk 

obat. 

dalam 

batan. 

insip-

) dan 
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hidr

tuju

reso
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dari

den

dan

lanj

Serv

Sete
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Neg
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diak

aspe

dari
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dan

reso

dan
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spa 
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roterapi (pe

uan 

Sement

ort di Ingg

elola denga

ipada pengo

ngan komer

n depresi ek

jut. Akhirn

vice, yang b

elah perang

pengobata

gara-negara

Dalam 

nggunaan ai

ah terjadi d

kui, terutam

ek ini dian

ipada presti

ngan peraw

ket lumpur.

reka misaln

neral mereka

Namun

hatian lebih

n solariums

ort spa terse

n memperk

kembangan

dapat diha

nas di Bath

erendaman 

tara itu pen

ris dijalank

an buruk. Re

obatan med

sial interes

konomi di 

nya, terapi 

berarti bahw

g dunia ked

an menjadi 

a Eropa.  

dekade 

ir mineral

di benua E

ma oleh rhe

nggap lebih

ise dan rekr

atan lain, 

. Spa  res

nya, pantai, 

a misalnya,

n sejumlah 

h untuk hib

s merupaka

ebut, denga

kuat tubuh 

n penyakit. D

arapkan, de

h pada tahu

tubuh dala

ngguna spa

kan oleh am

esort lebih 

dis, dan diek

st. Persainga

1930 men

spa tidak 

wa resort sp

dua usai, ke

tersedia un

terakhir, 

untuk peng

Eropa. Mak

umatologist

h penting  

reasi. Mand

seperti fisi

sort yang 

gunung are

 belerang, b

besar reso

buran. Uap 

an perlengk

an tujuan ut

dan pikir

Di Inggris, 

engan pemb

un 2002. S

am air term

a di Inggri

matir, dan 

ditujukan p

ksploitasi o

an dari pan

nyebabkan p

diakui di N

pa banyak di

esejahteraan

ntuk orang 

perubahan 

gobatan be

kna medis 

ts dan  der

untuk seju

di biasanya 

k latihan, 

dibedakan 

ea dan kom

bicarbonated

or spa jug

mandi, sau

kapan stand

tama adalah

ran, dan u

sebuah keb

bukaan kem

Spa ini ak

mal untuk t

s menurun

hidrologi m

pada kesena

leh pengem

ntai, resor a

penurunan 

National H

i Inggris dit

n spa menin

biasa di ba

besar d

eberapa pen

mandi sek

rmatologists

umlah reso

dikombina

hidroterapi

menurut l

mposisi kimi

d, atau sulfa

ga mengara

una, pusaran

dar dari ba

h untuk bers

untuk menc

bangkitan bu

mbali sumbe

kan menaw
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terapi 

. Spa 

medis 

angan, 

mbang 

asing, 

lebih 

Health 

tutup. 

ngkat, 

anyak 

dalam 

nyakit 

arang 

s, dan 

r spa 

asikan 

, dan 

lokasi 

ia  air 

at.  

ahkan 

n air, 

anyak 

santai 

cegah 

udaya 

er air 

arkan 
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ilitas untuk

awatan kes

uran dan inv

asifikasi Jen

Jenis p

ulai dari per

ngan jenis-je

dapat pengk

awatan hing

ngklasifikasi

1. Pe

Sesuai 

astikan jeni

u hari. Mul

tang keseha

asanya dilak

ng jauh dar

nawarkan p

aksasi total h

2. Pe

Perawa

alu ada seti

ng ingin me

ssage. Deng

a mendapatk

3. Pe

Jenis p

us pada 

nghilangkan

k perawatan

sehatan spa

vestasi. (Tub

nis Spa 

perawatan S

rawatan se

enis perawa

klasifikasia

gga lamany

ian jenis-jen

erawatan Sp

dengan nam

is perawata

lai dari per

atan, kuline

kukan di seb

ri keramaia

perawatan 

hingga pola

erawatan Sp

atan Spa ha

iap harinya

lakukan ma

gan perawa

kan kesegar

erawatan Sp

erawatan S

perawatan

n flek atau n

n medis, tet

a ini juga 

bergen dan 

Spa di dun

derhana hin

atan tubuh 

an jenis-jen

ya perawata

nis Spa. 

pa Total (De

manya “Des

an Spa ini m

rawatan tub

r sehat, dan

buah pulau, 

an. Jenis pe

Spa secar

a makan yan

pa Harian (D

arian adalah

. Biasanya 

anicure, ped

atan Spa h

ran setiap ha

pa Medis (M

pa ini men

n kosmeti

noda di kul

tapi selain 

menggabu

Linden: 200

nia ada ber

ngga yang 

yang lain. N

nis Spa be

an. Berikut 

estination Sp

stination Sp

memakan w

buh, aktivita

n program-p

hotel atau r

erawatan Sp

ra keseluru

ng sehat. 

Day Spa) 

h jenis pera

dikunjungi

dicure, facia

harian tentu

arinya. 

Medical Spa)

nawarkan la

ik, seperti

lit, injeksi B

melayani u

ungkan keg

01) 

rmacam-ma

dikombina

Namun di 

erdasarkan 

ini adalah d

pa) 

pa”, maka s

waktu lebih

as fisik, ed

program kh

resor di luar

pa semacam

uhan mulai 

awatan Spa 

i oleh siapa

al, ataupun 

unya pengun

) 

ayanan Spa 

i laser u

Botox atau 

28 

untuk 

giatan 

acam. 

asikan 

dunia 

jenis 

daftar 

sudah 

h dari 

dukasi 

husus. 

r kota 

m ini 

dari 

yang 

a saja 

body 

njung 

yang 

untuk 

filler. 
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15 

yan
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digu
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awatan Spa

kter yang be

4. Pe

Hampir

ma ditangan

sanya dilak

mai. Spa jen

da pemelihar

5. La

Resort S

sebuah reso

alah untuk m

u turis beta

ma dengan sp

6. Mi

Minerl 

nya menggu

a menganda

awatan hyd

hat dari m

sanya dilaku

7. Pe

Airport

lokasi di ba

menit deng

ng menyegar

Macam

i cara pera

unakan untu

a dapat d

a medis se

erlisensi dan

erawatan Sp

r sama den

ni oleh para

kukan di tem

nis ini foku

raan keseha

ayanan Reso

Spa merupa

ort atau hot

menambah 

ah berlama-

pa-spa lainn

ineral Sprin

spring Sp

unakan baha

alkan therm

drotherapy k

metode pera

ukan di dek

erawatan Sp

t Spa adalah

andara. Bias

gan menggu

rkan tubuh.

m-macam jen

awatan, lam

uk perawat

dikelompokk

lalu dilaku

n ahli dibida

pa Kesehatan

gan medica

a ahli di bi

mpat-temap

us hanya pa

atan secar m

ort Spa 

akan jenis p

tel. Tujuan 

kenyamana

lama di ho

nya. 

ngs Spa 

pa adalah j

an-bahan mi

mal atau a

kepada klie

awatannya, 

kat sumber a

pa di Bandar

h salah satu

sanya peraw

unakan kur

 

nis Spa di d

manya peraw

tan. Meskip

kan ke d

kan di baw

angnya. 

n (Health Sp

al Spa, jeni

idangnya. P

pat yang sa

ada layanan 

menyeluruh. 

perawatan S

dari adany

an dan mem

otel. Jenis p

jenis peraw

ineral alami

air laut unt

en atau kon

maka mine

air yang dim

ra (Airport S

u jenis pera

watan ini ha

rsi pijat dan

dunia sangat

watan, hing

pun begitu 

dalam klas

wah pengaw

Spa) 

is Spa ini s

Pada health

angat tenang

Spa yang 

pa yang ter

ya resort Sp

mbuat para 

perawatanny

watan Spa 

i. Mineral s

tuk membe

sumen Spa

eral spring

maksud. 

Spa) 

awatan Spa 

anya berlang

n terapi ok

t beragam. M

gga lokasi 

setiap Spa 

ifikasi di 

29 

wasan 

sama-

h Spa 

g dan 

fokus 

rdapat 

pa ini 

tamu 

yapun 

yang 

spring 

erikan 

. Jika 

g Spa 

yang 

gsung 

ksigen 

Mulai 

yang 

yang 

atas 
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dasarkan c

awatannya.

uan Garden 

ngertian Gar

Garden

ng berbed

mpengaruhi

awatan tubu

rden atau ta

miliki peng

rden Spa se

ngertian ked

Secara 

awatan kec

dia air yan

istik dengan

a di dalam tu

onesia ber

onesia (20

eroleh kes

awatan tub

engkapi den

ntoh Garden

Banyak

upa Garden

da umumny

a di daer

ndirikan Ga

dunia antar

rden Spa, da

cara perawa

Spa 

rden Spa 

n Spa merup

a menjad

i. Garden 

uh dengan m

aman (dalam

ertian yang 

ecara utuh, m

dua unsur ter

umum Spa 

antikan, ke

ng dilengk

n tujuan me

ubuh. Seda

rarti taman

001) taman

simpulan b

buh dengan

ngan fasilita

n Spa  

k negara di

n Spa. Baik

ya Spa terse

rahnya ma

arden Spa. B

ra lain The 

an Asian Ga

atan, laman

pakan sebua

di sebuah 

Spa  m

metode Spa

m bahasa In

berbeda. U

maka perlu 

rsebut.  

dapat diarti

ebugaran, da

kapi dengan

emperoleh k

angkan kata 

n, menuru

n berarti 

bahwa Gar

n media a

s taman ata

i dunia yan

k di Indones

ebut meman

asing-masin

Beberapa co

Canary Is

arden Day S

nya perawa

ah penggabu

kesatuan

memiliki du

a, dan unsur

ndonesia). 

Untuk mema

dilakukan 

ikan sebaga

an kesehata

n pendekat

kembali kes

garden yan

ut Kamus 

kebun (bu

rden Spa

air untuk 

au kebun. 

ng menerap

sia maupun

nfaatkan po

ng sebagai

ontoh Gard

sland Spa G

Spa. 

atan dan l

ungan dua 

 yang s

ua unsur 

r yang lain 

Kedua unsu

ahami penge

kajian men

ai sebuah m

an tubuh de

tan –pende

seimbangan 

ng dalam b

Besar B

unga). Seh

berarti te

kesehatan 

pkan konsep

n belahan E

otensi alam 

i lokasi u

en Spa yan

Garden, Ar

30 

lokasi 

objek 

saling 

yaitu 

yaitu 

ur ini 

ertian 

ngenai 

metode 

engan 

ekatan 

yang 

ahasa 

ahasa 

ingga 

empat 

yang 

p Spa 

Eropa. 

yang 

untuk 

ng ada 

ramsa 
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The C

mpat Spa yan

a ini diranc

wah gunung

ena itu des

ng telah runt

viliun yang 

wah.  

Gam
S

Spa ter

n tanaman-

akang pavi

uzzi yang 

aman lokal

gunungan ya

empat ini u

erti keberad

Contoh

a. Aramsa 

gapura. Di

Canary Isla

ng berlokas

cang dengan

g yang bera

ainnya diat

tuh. Pada b

memiliki 

mbar 2.1 Th
Sumber: ww

rmal terseb

-tanaman e

iliun dibuat

berisi air 

l dihadirkan

ang alami. 

untuk mengh

daan pulau i

h Garden Sp

Garden Sp

dirikan den

and Spa G

si di Kepula

n desain m

ada di kepu

tur supaya 

agian tenga

Spa termal

he Canary Is
ww.shootgar

but dikelilin

eksotis yan

t tempat m

mineral. V

n dengan t

Termasuk b

hadirkan Ga

itu sendiri. 

pa yang ked

pa ini ber

ngan keyak

Garden mer

auan Canary

modern dan 

ulauan Cana

menyerupa

ah bangunan

l yang ber

sland Spa G
rdening.co.

ngi oleh be

ng rimbun

mandi Spa 

Vegetasi ya

tujuan mem

beberapa h

arden Spa y

dua adalah 

rlokasi di 

kinan bahw

rupakan se

y Island. Ga

terinspirasi

ary Island. 
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4.3. Struktu
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Proyek
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1. 
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4.5. Gamba
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erbuka bagi

Garden Sp

an di dalam

1. Kegia

peraw

peraw

2. Kegia

melalu

3. Kegia
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unjung. 

m Garden 

ent di Yog

ntikan lokal

trawati sela

diakan berju

dukungnya

a berada di 

ek ini mela

aerah Istim

ent di Yogy

fisik me
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5. Kegia
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