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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah karya arsitektur selalu bertujuan untuk menunjang dan mendukung 

kehidupan penggunanya. Pengguna karya arsitektur juga sering disebut sebagai user. 

User bisa berasal dari berbagai kalangan ekonomi, sosial, maupun golongan usia. 

Dalam mendesain sebuah karya arsitektur, pertimbangan akan user dalam karya kita 

adalah hal yang sangat penting. Siapa yang akan menggunakan karya kita dan 

bagaimana kita ingin mereka menggunakannya, menjadi pedoman dalam setiap 

perancangan desain arsitektur.  

Hasil karya arsitektur yang paling mudah kita lihat adalah tempat tinggal kita 

sendiri. Dalam sebuah tempat tinggal akan diisi oleh orang dari berbagai latar 

belakang profesi, tingkatan sosial, gender dan usia.. Bila dalam kehidupan keseharian 

kita berada di ruang yang didesain baik untuk kita maka dalam lingkungan tempat 

tinggal hal ini perlu lebih diperhatikan. Sayang dalam prakteknya, arsitek seringkali 

mendesain untuk orang dewasa yang masih sehat dan aktif. Di dalam sebuah keluarga 

selalu ada orang lanjut usia yang lebih membutuhkan perhatian khusus karena sudah 

menurunnya kemampuan mereka baik dari segi fisik maupun ingatan. 

Orang tua atau lansia memiliki keterbatasan yang perlu kita perhatikan 

sebagai pertimbangan untuk mendesain. Tubuh yang sudah bertambah tua tidak lagi 

dapat menyokong kegiatan-kegiatan seperti saat mereka masih aktif. Hal ini juga 

didukung dengan terbatasnya kemampuan para lansia dalam berpikir karena 

kemampuan otak yang menurun.  

Penurunan kondisi tubuh perlu diseimbangkan dengan penyediaan ruang yang 

lebih memudahkan mereka dalam beraktivitas. Kalangan lansia dengan keterbatasan 

fisiknya akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Bagi orang lanjut usia juga 

dianjurkan adanya ruang-ruang yang memudahkan mereka untuk berinteraksi satu 
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dengan yang lain sehingga kinerja otak mereka tetap aktif dan terhindar dari stress 

berlebih. Memasukkan unsur vernakular dalam desain yang ramah bagi orang lanjut 

usia juga salah satu cara yang ramah bagi orang lanjut usia agar mereka merasa 

nyaman dan betah untuk berada di rumah. Kondisi-kondisi semacam inilah yang 

perlu dihadirkan oleh arsitek dalam setiap perancangan rumah tinggalnya dan ini 

membutuhkan penanganan khusus dari arsitek sebagai perancang tempat tinggal.  

Dycthwald (Age Wave: The Challenges and Opportunities of an Aging 

America.New York: St. Martin’s Press, 1989) seorang ahli gerontologi dan pembicara 

yang terkemuka mempelopori pembahasan tentang age wave. Age wave adalah 

keadaan yang terjadi di sebuah negara maju dimana masyarakatnya memiliki rentan 

usia yang lebih panjang dengan angka kelahiran yang rendah sehingga jumlah lansia 

akan terus bertambah. Berdasarkan Dycthwald, keadaan ini akan terjadi di seluruh 

dunia dan desain bangunan khususnya akan terpengaruh oleh keadaan ini. Situasi ini 

sudah berkembang ke Asia dan dihimbau agar penduduk Asia mulai serius dalam 

menanggapi masalah perumahan lansia sama seperti negara maju di benua Eropa 

seperti Swedia dan Jerman. 

Ada 2 konflik yang terjadi ketika Negara-negara Asia mengadaptasi desain 

hunian lansia dari Negara-negara Barat, yang pertama adalah adanya ketidakcocokan 

pada ketentuan bangunan dari Negara-negara Barat dengan adat di Asia. Hal yang 

kedua adalah sering terjadi konflik secara norma dalam menentukan ruang publik dan 

privat. Kedua hal inilah yang mengakibatkan sulitnya menemukan kriteria 

perancangan hunian lansia yang dianggap sesuai bagi negara di Asia. 

Aturan desain di Amerika sudah memiliki ketentuan dalam mendesain seperti 

pengamanan kebakaran, sirkulasi udara, akses, ketinggian reling, garis sempadan 

bangunan hingga letak pintu keluar ( Goodman & Smith, 1992 ). Hal ini kadang dapat 

bertentangan dengan kebudayaan dari Asia yang mengakibatkan area-area seperti 

kamar tidur, dapur bahkan koridor sirkulasi kehilangan fungsionalitasnya. Sebagai 

contoh, bagi masyarakat China, Feng Shui adalah aturan yang penting dalam desain 
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khususnya desain ruang. Aturan Feng Shui dapat mempengaruhi banyak elemen 

ruang seperti peletakan ranjang, kompor, dan cermin dalam ruangan yang terkadang 

berbeda dengan aturan desain dari Negara-negara Barat. Salah satu contoh lain adalah 

rumah bagi kalangan pensiunan di India. Adanya pembagian kasta dan derajat pria 

serta wanita mengakibatkan adanya desain koridor-koridor yang memutar untuk 

menghindari pertemuan antar kasta yang berbeda. Selain itu, terjadi perubahan dalam 

mendesain area makan agar mengikuti aturan kehalalan.  

Konflik secara norma terjadi ketika mendesain ruang privat dan publik. 

Perbedaan budaya di kedua wilayah mengakibatkan perbedaan norma spasial dalam 

mendefinisikan ruang privat dan publik . Sebagai contoh, rumah panti jompo di India 

menerapkan pola desain asrama. Pola desain ini bertentangan dengan aturan desain di 

Negara Barat yang memiliki ruang tidur privat dan semi-privat. Di Sada Sukhi 

Ashram terdapat 10 buah pondok yang masing-masing pondoknya berisi ruang tidur 

bersama bagi para lanjut usia.  

Studi-studi dari karya arsitektur di Negara-negara Barat bagi lansia akan 

semakin membantu kita dalam menemukan kriteria perancangan desain yang 

dianggap sesuai bagi kalangan lansia di wilayah Asia khususnya Indonesia. Di 

Indonesia saat ini sudah mulai terlihat adanya fasilitas-fasilitas yang melayani 

kalangan lansia. Sebagai contoh, di ibukota Jakarta kita pernah menemui panti jompo 

atau wreda yang memfasilitasi kebutuhan kalangan lansia. Sayangnya, antisipasi 

tentang kebutuhan kalangan lansia secara desain belum banyak terlihat di Jakarta 

bahkan Indonesia. 

Ada beberapa perbedaan dalam metode mendesain untuk kalangan umum dan 

kalangan lanjut usia. Sebagai contoh, sirkulasi di bangunan untuk kalangan umum 

lebih mengutamakan prinsip efisiensi dan estetika tetapi dalam bangunan untuk 

kalangan lansia sirkulasi juga harus menambahkan elemen kenyamanan dan 

keamanan karena kemampuan fisik lansia yang terbatas. Tangga yang curam dan 

tinggi tidak dapat diterapkan dalam bangunan bagi kalangan lansia.  
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Gambar 1.1: Lansia memerlukan sirkulasi yang lebih lebar 

(Sumber: Elderly Housing, 2010) 

 

Dalam buku Inclusive Urban Design: Streets For Life (2006) dijelaskan 

bahwa untuk menciptakan desain ruang yang lebih memudahkan bagi lansia harus 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu keakraban (Familiarity), mudah dibaca 

(Legibility), jelas (Distinctiveness), mudah dicapai (Accessibility), nyaman (Comfort) 

dan aman (Security). Persyaratan ini tidak hanya perlu diterapkan pada desain 

bangunan tetapi juga pada desain lingkungan agar lansia dapat lebih mudah dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. 

Ketika mencapai usia lanjut manusia cenderung mengalami penurunan 

kemampuan kerja baik fisik maupun otak. Penurunan ini akan mempengaruhi segala 

tindakan dan pemikiran dari orang tersebut yang biasanya keadaan ini terjadi pada 

usia paruh baya. Penurunan dapat berlanjut menjadi sebuah penyakit yang disebut 

dementia/hilang ingatan. Dementia adalah keadaan dimana manusia kehilangan 

banyak kemampuan kognitifnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk 

memproses protein sehingga berakibat menurunnya daya ingat, konsentrasi, 

kemampuan berbahasa, dan kemampuan memecahkan masalah. Dementia merupakan 

penyakit yang umumnya muncul bila kita sudah mencapai usia lanjut. Dementia 
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sering menjadi faktor yang menyulitkan kalangan lansia untuk melangsungkan 

kehidupan mereka. 

 

Gambar 1.2: Penderita Dementia Takut untuk Keluar dari Rumah  

(Sumber: Elderly Housing,, 2010) 

Kesulitan ini sering terjadi pada saat kalangan lansia harus menggunakan 

fasilitas umum yang didesain untuk kalangan yang masih muda dan aktif. Akibatnya, 

kalangan lansia menjadi merasa tidak diterima dan diperhatikan oleh masyarakat. 

Apabila hal ini terus berlanjut dapat mengarah kepada penurunan minat 

bersosialisasi. 

Bagi kalangan lansia, sosialisasi adalah salah satu kebutuhan yang penting 

karena dengan bersosialisasi maka lansia dapat menjaga kesehatan ingatan mereka. 

Hal ini memerlukan tindakan yang serius dari kita sebagai arsitek untuk menciptakan 

desain-desain yang dianggap sesuai bagi kalangan lansia. Desain ini tidak hanya pada 

hunian mereka tetapi juga pada lingkungan sekitar mereka dimana aktivitas dan 

kehidupan berlangsung. 

Berdasarkan buku Design Innovations For Aging and Alzheimer’s (2006: 3-

17) dijelaskan beberapa masalah yang dihadapi oleh para lansia dalam sebuah hunian 

akibat usia dan penyakit. Beberapa diantaranya adalah: 

1. Kalangan lansia khususnya wanita yang terkena osteoporosis akan kehilangan 

mobilitas mereka dan mengakibatkan kesulitan ketika melewati pola sirkulasi 
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yang didesain bagi kalangan aktif. Sebagai contoh : tangga atau ramp yang 

terlalu curam. 

2. Kalangan lansia yang menggunakan kursi roda akan mengalami kesulitan 

untuk melewati lorong atau pintu yang didesain untuk kalangan aktif karena 

ukurannya yang terlalu kecil. 

3. Kalangan lansia yang menurun daya ingatnya akan mudah tersesat di daerah 

yang ramai. 

4. Kalangan lansia akan membutuhkan lebih banyak olahraga di udara terbuka 

untuk menjaga kebugaran. Hal ini akan sulit dicapai apabila mereka tinggal di 

area yang padat tanpa adanya ruang terbuka yang memadai. 

Bila kita dapat menyelesaikan beberapa masalah-masalah kalangan lansia 

seperti di atas maka akan semakin membantu mereka dalam kelangsungan hidup 

mereka, bahkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Perkembangan jaman 

saat ini sudah mengarah kepada masalah peningkatan jumlah lansia dan apabila tidak 

diantisipasi maka kalangan ini akan terlantar. Adanya studi penelitian ini, diharapkan 

menjadi salah satu bentuk antisipasi dari masalah tersebut sehingga kalangan lansia 

khususnya di Indonesia saat ini dapat lebih diperhatikan kebutuhannya oleh arsitek 

sebagai perancang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Ketika memasuki masa lansia, kebutuhan ruang seseorang akan berubah. 

Sayangnya hingga saat ini masih belum banyak upaya untuk menciptakan hunian 

yang merespon terhadap kebutuhan lansia di Indonesia. Dari permasalahan ini maka 

muncullah sebuah pertanyaan yaitu apa saja kriteria desain yang baik untuk 

mendesain sebuah hunian bagi orang tua khususnya lansia. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Setelah mengetahui tentang sedikitnya respon desain terhadap kebutuhan 

lansia di Indonesia, maka dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk menemukan 

kriteria-kriteria desain perancangan hunian yang dianggap sesuai bagi kalangan lanjut 

usia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi-studi tidak terbatas 

dalam bidang arsitektur tetapi bidang lain yang ingin menghadirkan hunian yang 

dianggap sesuai bagi kalangan lanjut usia di masa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Dalam menyelesaikan masalah di atas, penulis akan memulai dengan studi 

literatur. Dari studi literatur, akan dicari contoh-contoh desain yang ramah terhadap 

orang lanjut usia baik dari segi eksterior, interior, pemilihan material, organisasi 

ruang, dan program. Selain itu, dari studi literatur dapat diketahui apa saja 

persyaratan bangunan yang baik untuk orang lanjut usia. Studi ini akan dilanjutkan 

dengan penjabaran studi-studi kasus dari dalam negeri maupun luar negeri untuk 

dilakukan perbandingan.  

Dari perbandingan dan studi literatur akan ditemukan jenis-jenis penerapan 

desain hunian yang dianggap sesuai untuk diterapkan khususnya untuk daerah 

ibukota Jakarta. Studi akan dilanjutkan dengan mencari tahu apa saja kebutuhan 

ruang yang diperlukan oleh orang lanjut usia dan persyaratan apa saja yang 

diperlukan untuk mendukung kebutuhan ruang mereka.  

 

1.6 Asumsi  

Permasalahan yang ada di kalangan lansia khususnya di Indonesia saat ini 

adalah belum ditemukan kriteria perancangan hunian lanjut usia yang dianggap sesuai 
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di Indonesia. Tanpa adanya antisipasi yang baik akan mengakibatkan kalangan lansia 

terlantar. Kriteria desain yang dianggap sesuai bagi kalangan lansia sangat 

dibutuhkan dan ini perlu diterapkan dalam hunian dan lingkungan hunian mereka 

sehingga dalam kesehariannya kalangan lansia ini dapat menikmati kehidupan 

mereka dengan lebih baik. Penjelasan yang telah disebutkan di atas dalam buku 

Inclusive Urban Design: Streets For Life (2006), dapat kita rumuskan kesimpulan 

sementara mengenai syarat sebuah desain yang dianggap sesuai untuk lansia yaitu: 

1. Keakrababan (Familiarity). 

2. Keterbacaan (Legibility). 

3. Kejelasan (Distinctiveness). 

4. Akses yang mudah (Accesibility). 

5. Kenyamanan (Comfort). 

6. Keamanan (Security). 

Dengan tercapainya persyaratan di atas maka diharapkan hunian yang sesuai 

bagi kalangan lansia akan semakin terwujud khususnya melalui penyelesaian desain 

baik dalam bangunan maupun di lingkungan hunian. Pencapaian sebuah hunian 

kalangan lanjut usia yang sesuai tidak hanya berhenti pada titik kriteria desain saja, 

tetapi perlu dipertimbangkan alasan-alasan mengapa sebuah hunian lansia adalah 

pilihan terakhir bagi kalangan lansia.  

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, pendekatan pemecahan masalah, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang uraian perkembangan kalangan lansia, pengertian 

dementia pada lansia, dan perkembangan panti wreda yang akan menjadi dasar dalam 

menemukan kriteria yang dianggap sesuai untuk hunian lanjut usia di Indonesia. 

Penjelasan dalam bab ini akan disertai dengan studi kasus dari hunian lansia dari 

dalam dan luar negeri untuk membantu dalam menemukan kriteria program dan tapak 

yang paling tepat. 

 

BAB III USULAN TAPAK DAN PROGRAM 

 Menjelaskan tentang analisa tapak yang sesuai, program-program yang akan 

digunakan pada bangunan, dan konsep perancangan yang dapat mendukung 

perkembangan hunian lansia di Jakarta. 

 

BAB IV LAPORAN PERANCANGAN  

 Berisi tentang penjelasan yang menjabarkan proses perancangan hunian bagi 

kalangan lanjut usia yang akan diusulkan. Laporan perancangan ini akan dimulai dari 

penjelasan konsep, pembagian zoning, dan tahapan desain berdasarkan diagram-

diagram yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


