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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Zaman sekarang era telah modern. Kemajuan ini berjalan bersamaan 

dengan meningkatnya tuntutan masayarakat untuk produktif serta bergerak 

aktif dan cepat. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk bekerja dan mengurus 

keluarga sehingga seringkali tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus 

orang tuanya.  

Tidak hanya berhadapan dengan masalah ketersediaan waktu, anak juga 

harus berhadapan dengan serangkaian perubahan-perubahan pada orang tuanya 

di mana tidak hanya berhubungan dengan fisik, namun juga non fisik. 

Perubahan fisik terdiri dari perubahan yang dapat dilihat secara visual, seperti 

perubahan tampilan fisik, penurunan kekuatan otot, penurunan keseimbangan 

tubuh, serta masalah kesehatan. Tidak hanya itu lansia juga mengalami 

penurunan kognitif dan mental, sebagai bagian dari perubahan non fisik. 

Mereka menjadi mudah lupa akan hal-hal yang terjadi dan sering merasa 

cemas. Kondisi ini juga seringkali menghasilkan cara pandang yang berbeda 

antara anak dengan orang tua sehingga anak akan merasa tidak cocok dan 

menganggap orang tuanya sebagai beban. Beberapa anak menganggap 

meminta bantuan panti werdha untuk mengurus orang tuanya merupakan 

alternatif terbaik dengan percaya bahwa panti werdha memiliki beragam 

fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan orang tuanya.  

Panti Werdha secara umum memiliki fungsi utama sebagai pusat 

pelayanan untuk menjaga dan mendukung kesejahteraan individu yang telah 

lanjut usianya, serta menyediakan wadah dan kesempatan bagi lansia untuk 

melakukan aktivitas-aktivitasnya, serta melakukan perannya secara mandiri. 

Tidak hanya itu, panti juga hendaknya mengerti bahwa sesungguhnya yang 

mereka perlukan hanyalah kesempatan untuk melakukan peran, dan 

diperhatikan, dan didengarkan.  
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Meskipun demikian, banyak panti werdha di Indonesia termasuk Panti 

Werdha Marfati yang berpikir bahwa masalah utama pada lansia adalah pada 

masalah fisik sehingga lebih berfokus pada kebutuhan fisik padahal banyak 

kasus bermula pada kebutuhan non fisik. Keterbatasan fisik membuat mereka 

sulit untuk beraktivitas dan bersosialisasi sehingga pihak panti membatasi 

pergerakan-pergerakan, khususnya tanpa pengawasan, untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan. Lansia akan merasa kehilangan peran mereka 

sebagai individu.  

Tidak hanya itu adanya pemikiran bahwa dirinya tidak lagi diterima dan 

dipedulikan oleh keluarganya membuat mereka semakin memilih untuk 

melakukan social distancing dengan sesama penghuni di mana hal ini tentu 

akan memperburuk kondisi mental, kognitif, dan fisik lansia. Hubungan dalam 

panti tidak lagi harmonis padahal panti sudah menjadi rumah mereka untuk 

sementara waktu atau bahkan untuk selama sisa hidupnya. Tentu lansia akan 

merasa “terperangkap” dan tidak lagi memiliki “nilai” diri. Oleh karena itu, 

perancangan ini mencoba untuk menjawab kebutuhan dari segi fisik dan non 

fisik di Panti Werdha Marfati sehingga dapat terciptanya perasaan nyaman dan 

aman dalam beraktivitas dan melakukan mobilisasi agar dapat dapat dilakukan 

secara mandiri sebagai faktor utama dari kesejahteraan lansia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan non 

fisik lansia Graha Marfatiinterior yang mampu memfasilitasi program 

aktivitas yang ada pada Graha Lansia Marfati? 

 

1.3 Tujuan Peracangan 

1. Merancang interior yang mampu mendukung berlangsungnya sosialisasi 

lansia Graha Lansia Marfati melalui pemenuhan fasilitas terhadap program 

aktivitas pihak panti. 
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2. Merancang interior yang mampu memenuhi kebutuhan lansia dari segi fisik, 

kognitif, serta psikis sehingga lansia tertimulasi untuk beraktivitas dan 

bermobilisasi secara aman dan mandiri pada Graha Lansia Marfati. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan 

1. Perancangan ini secara khusus didesain untuk pengguna Panti Werdha 

Graha Lansia Marfati sebagai bentuk kontribusi desain interior terhadap 

kebutuhan dan aktivitas pada lansia di panti tersebut. Ide dan konsep desain 

ini dapat diterapkan untuk semua panti werdha di Indonesia.  

2. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat menjadi data literatur bagi 

mahasiswa/i di UPH atau sebagai referensi dalam perancangan interior panti 

werdha sejenis 

 

1.5 Batasan Perancangan 

Perancangan ini berlangsung pada gedung utama, yaitu Graha I lantai 

satu sebagai tempat berkumpul saat berlangsungnya acara. Penelitian akan 

berfokus pada lansia semi mandiri dan mandiri sebab kedua kategori minimal 

masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Lansia tidak 

mandiri terdapat di Graha II di mana hidupnya sudah sepenuhnya bengantung 

pada bantuan pengasuh.  

Penelitian ini juga berfokus pada tiga aspek, yaitu fisik, psikis, serta 

kognitif lansia sehingga dapat bergerak dengan aman dan nyaman, merasa 

diakui dan dihargai, rasa percaya diri, dan kekeluargaan. Selain itu juga 

menitikberatkan pada hubungan sosial (psikososial) lansia sehingga mereka 

mampu berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan komunikasi dua 

arah dan terciptanya rasa kekeluargaan. 

Area fasilitas terdesain sendiri lebih mengutamakan area didalam gedung 

(tidak termasuk area olahraga sebab sudah kondisi eksisting sudah terdapat 

area olahraga di luar gedung) di mana berkumpul sebagai area terbesar dan 

paling sering digunakan serta area kamar mandi sebab area ini menjadi area 
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paling rawan terjadinya kecelakaan dan paling menghambat aktivitas pengasuh 

saat memandikan lansia.  

 

1.6 Metode dan Pendekatan Perancangan 

Perancangan ini tidak berfokus pada pendekatan desain tertentu namun 

lebih menekankan perhatian pada kebutuhan pengguna dari segi fisik dan non 

fisik sehingga dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman secara mandiri. 

Dalam mendesain panti werdha faktor terpenting dalam mendesain sebuah panti 

bukanlah estetika melainkan bagaimana desain menjawab semua kebutuhan 

pengguna.  

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

1.7.1 Data Primer 

Data primer didapatkan melalui observasi parsitipatif. Observasi 

partisipatif merupakan bentuk penelitian yang berbaur dengan subjek yang 

diteliti, khususnya dengan para lansia dan pengasuh sebagai bentuk 

mencari informasi aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya sehingga 

observan merasakan langsung keadaan yang terjadi. Observasi ini 

didukung dengan melakukan wawancara, pengambilan foto, merekam, 

serta mengadakan sharing bersama. Mengabadikan narasumber atau 

kondisi eksisting dengan tujuan agar pembaca dapat memahami keadaan 

eksisting dan dapat membandingkan keadaan interior panti sebelum dan 

sesudah atau mengetahui narasumber yang dimaksud. 

1.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari sumber-sumber literatur sebagai panduan 

dalam mendesain ruang dan sumber penelitian ini. Sumber ini dapat 

berupa buku offline maupun online seperti e-book, jurnal, dan makalah 

penelitian. Bahasan sumber literatur sendiri terdiri dari pembahasan 

mengenai desain ruang/interior dan pembahasan mengenai psikologi dan 

psikis lansia agar dapat mendukung fakta data-data yang didapatkan saat 

observasi.  
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1.8. Sistematika Penulisan 

Bab 1, penulis membahas mengenai latar belakang desain, rumusan 

masalah, tujuan perancangan, kontribusi perancangan interior, batasan 

perancangan interior, metode dan pendekatan desain interior, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

Bab 2, penulis membahas mengenai lansia secara umum, keterbatasan 

lansia secara umum, dan kondisi panti werdha di Indonesia. 

Bab 3, penulis membahas mengenai kondisi eksisting lingkungan Panti 

Werdha Marfati, kondisi gedung eksisting, kondisi lansia, serta studi preseden. 

Bab 4, penulis membahas analisa permasalahan yang ada di Panti 

Werdha Marfati dengan menggabungkan kondisi eksisting dengan data yang 

didapat serta bagaimana mencapai tujuan desain. 

Bab 5, penulis membahas konsep desain secara detail dan 

implementasinya terhadap desain. 

Bab 6, penulis membahas tentang kesimpulan yang didapat apakah 

konsep dan implementasi desain sudah mencapai tujuan perancangan yang 

diharapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


