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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Menjadi tua merupakan sebuah proses yang hampir selalu dijalani oleh 

setiap manusia yang disertai dengan penurunan kondisi psikis dan fisik. Oleh 

karena penurunan kondisi tersebut, sebagian besar lansia menjadi tidak sabar 

dalam menghadapi hari tuanya, sehingga para lansia ini membutuhkan 

pengertian dan perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya. Dewasa ini, 

yang seringkali dijumpai adalah para lansia yang beranggapan bahwa dirinya 

terlantar, kurang diperhatikan, dan menjadi kesepian. Hal tersebut terjadi 

karena pada masa sekarang ini, anak-anak, kaum muda, dan kaum dewasa 

sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sehingga seringkali melupakan 

kebutuhan orang tua atau kakek/neneknya. 

Permasalahan yang ada pada masyarakat sekarang ini adalah 

tingginya tingkat harapan hidup di masyarakat yang membuat jumlah populasi 

lansia semakin meningkat. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) 20141, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa atau 

8,03% dari seluruh penduduk  Indonesia di tahun 2014. Sedangkan nilai rasio 

                                            
1 Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia, 2015 
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ketergantungan lansia sebesar 12,71%, yang menunjukkan bahwa setiap 100 

orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia. 

Selama ini yang populer di Indonesia adalah panti jompo, yang lebih 

dikhususkan untuk lansia yang sudah tidak aktif bergerak dan aktivitasnya 

cenderung sedikit. Pada rumah lansia mandiri, para lansia dibimbing untuk 

tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri, namun tetap terjaga 

kesehatan fisik dan pikirannya. Kekurangan bergerak dan beraktivitas pada 

lansia dapat berdampak lansia lebih cepat mendapat penyakit demensia 

daripada lansia yang masih aktif.  

Aktivitas yang dilakukan oleh lansia bukanlah pekerjaan berat, namun 

kegiatan ringan yang dapat menjaga pikiran dan fisik para lansia agar tetap 

sehat. Lansia membutuhkan fasilitas untuk mendukung aktivitasnya, seperti 

tempat untuk menjahit, berkebun, melakukan senam, berlatih paduan suara, 

menulis, membaca, ataupun kegiatan lainnya yang masih dapat dilakukan oleh 

lansia. Hal ini yang menjadi pemicu dibutuhkannya rumah lansia mandiri yang 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas khusus untuk para lansia.

Di rumah lansia mandiri, lansia disediakan kebutuhan sehari-harinya, 

sehingga lansia dan keluarga tidak perlu khawatir dan bingung untuk 

memenuhi kebutuhannya. Terdapat dokter jaga 24 jam untuk satu kompleks 

rumah lansia mandiri, begitu pula dengan perawat. Disediakan pula makan 3 
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kali sehari, yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia sehingga lansia dapat 

beraktivitas dengan nyaman tanpa kebingungan.  

Perancangan projek rumah lansia mandiri ini adalah sebuah kompleks 

bangunan berdasarkan pada pendekatan arsitektur perilaku, yang artinya 

proses perancangan dengan cara mengidentifikasi perilaku para lansia 

sebelumnya untuk menjadi kunci desain rumah lansia mandiri. Perilaku lansia 

nantinya akan menjadi acuan dalam perancangan rumah lansia mandiri, 

dimulai dari kebutuhan ruang, pola hubungan ruang, sampai kepada bentuk 

bangunan yang sesuai untuk lansia. 

1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan dari penyusunan proposal projek Rumah Lansia Mandiri ini 

adalah sebagai tahap awal dalam perancangan Projek Akhir Arsitektur ke 73. 

Selain itu, tujuan dari perancangan Rumah Lansia Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

a. Merancang sebuah Rumah Lansia Mandiri dengan tema arsitektur 

perilaku yang memiliki homelike setting dan para lansia tetap 

merasa nyaman layaknya tinggal di rumah sendiri 

b. Mengakomodasi para lansia yang masih aktif, membutuhkan sedikit 

bantuan, namun masih ingin mandiri, dengan menyediakan suatu 

lingkungan bagi para lansia yang mendukung aktivitasnya, agar 

tetap sehat dan mandiri 
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c. Menciptakan kompleks Rumah Lansia Mandiri yang ramah 

lingkungan namun tetap menarik dan dapat memfasilitasi lansia 

dengan baik. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Fokus kajian pada perancangan projek ini yaitu menyediakan rumah 

lansia mandiri yang bangunannya terintegrasi satu dengan yang lain, memiliki 

desain yang menarik dari segi estetika, ramah lingkungan, memiliki fasilitas 

berstandar internasional yang dapat mengakomodasi para lansia, serta 

memiliki homelike setting dengan tema arsitektur perilaku.  
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Diagram 1. Analisis pencapaian lingkup pembahasan 
Sumber: Analisis pribadi 
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1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda dalam pengumpulan data yang digunakan pada projek ini 

dibedakan menjadi: 

Data Primer 

Data primer adalah data pokok berupa informasi terkait aspek-aspek 

penting dalam pembahasan penelitian yang didapat dengan cara observasi 

langsung: 

 Melakukan tinjauan ke beberapa rumah lansia yang ada di Indonesia, 

terutama di daerah Kota Semarang dan sekitarnya. 

 Mendokumentasikan dengan cara mengambil gambar pada projek 

sejenis yang ditinjau. 

 Melakukan wawancara kepada para penghuni, pengelola, baik pegawai 

servis di projek sejenis yang ditinjau. 

 Menganalisis seluruh permasalahan eksisting baik dari segi arsitektur, 

perawatan bangunan, dan pelayanan untuk lansia pada projek sejenis 

yang ditinjau. 

Data Sekunder 

 Studi literatur mengenai rumah lansia yang telah memenuhi standar dan 

memiliki fasilitas yang lengkap. 
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 Mengumpulkan data terkait kebutuhan ruang, sirkulasi, utilitas dalam 

bangunan, dan sebagainya. 

 Mencatat mengenai dimensi standar dan material yang diterapkan 

dalam projek. 

 Mengumpulkan data terkait KDB, KLB, GSB, dan Rencana Tata Ruang 

Kota yang berkaitan dengan fasilitas sosial seperti rumah lansia. 

1.4.2 Metoda Penyusunan Dan Analisa 

Metoda induktif merupakan metoda yang digunakan dalam penyusunan 

dan analisa yang dilakukan dalam perencanaan dan perancangan projek 

rumah lansia mandiri, yaitu: 

Induktif  :  data yang didapat dari hasil tinjauan ke projek sejenis 

secara riil di lapangan, lalu data tersebut ditelaah kembali 

dan hasilnya dikomparasi dengan studi literatur terkait 

rumah lansia mandiri, sehingga kesimpulan dapat ditarik 

dari perbandingan keduanya. 

1.4.3 Metoda Perancangan Arsitektur 

Merupakan penentuan judul projek yang lalu dijabarkan tujuan dan 

sasarannya, kemudian dilakukan pengumpulan data baik dari studi literatur 

maupun studi banding yang diperlukan dalam proses analisa judul projek, yang 

dilanjutkan dengan penentuan konsep dasar tema desain yang nantinya 

mewakili penerjemahan konsep dasar dalam wujud fisik rumah lansia mandiri, 
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serta dilengkapi dengan rancangan desain rumah lansia mandiri yang 

kemudian didetailkan pada tahap detail desain dengan media akhir wujud 

penyampaian hasil pemikiran berupa gambar kerja perancangan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I (PENDAHULUAN), merupakan uraian yang mengantar, 

mendahului, dan mengenalkan awal seluruh materi Landasan Teori dan 

Program. Terdiri dari latar belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II (TINJAUAN PROJEK), tinjauan projek berisi tentang: 

 Tinjauan umum: mengenai pembahasan gambaran umum, latar belakang, 

perkembangan, trend, dan sasaran yang dicapai dalam projek ini. 

 Tinjauan khusus: membahas analisis tentang kasus projek secara 

mendalam, secara induktif dan deduktif. 

 Kesimpulan, batasan, dan anggapan: meliputi kesimpulan dan batasan 

pada projek. 

BAB III (ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR), 

merupakan studi literatur yang meliputi bahan pertimbangan dan alternatif 

yang selanjutnya diterapkan pada BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR). 

 Analisa pendekatan arsitektur: berisi studi aktivitas dan studi fasilitas. 
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 Analisa pendekatan sistem bangunan: meliputi studi sistem struktur dan 

enclosure, studi sistem utilitas, dan studi pemanfaatan teknologi. 

 Analisa konteks lingkungan: merupakan pembahasan lokasi, karakteristik 

tapak dan analisa sesuai SWOT 

BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR), dasar analisis pendekatan pada 

BAB III diuraikan secara kualitatif dan kuantitif, dengan kesimpulan yang 

menyeluruh, meliputi: 

 Konsep program: terkait dengan tema desain yang dibahas 

 Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan 

 Program Arsitektur: berisi tentang program kegiatan yaitu program ruang, 

program besaran ruang, dan pola ruang outdoor dan indoor, disertai 

program sistem struktur yang tahan gempa dan berkelanjutan, dan 

program sistem utilitas yang memungkinkan bangunan mandiri. 

BAB V (KAJIAN TEORI), yaitu kajian teori mengenai penekanan 

desain, yang diuraikan sebagai berikut: 

 Kajian teori penekanan/tema desain 

 Kajian teori permasalahan dominan 


