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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Citra yang ditekankan dari kompleks rumah lansia mandiri ini adalah 

kompleks tempat tinggal lansia yang memiliki homelike setting. “Home” 

yang memiliki arti terminologis “rumah tinggal” dalam konteks citra 

dimaksudkan memiliki suasana yang nyaman layaknya rumah sendiri bagi 

para lansia. Sedangkan “setting” sendiri memiliki arti “lingkungan” atau 

“situasi”.  

Dalam perancangannya, homelike setting nampak baik secara 

tersurat maupun tersirat. Tersurat dengan implementasi hunian bagi 

masing-masing lansia yang berbentuk rumah tinggal, bukan dalam bentuk 

ruangan-ruangan yang menyerupai bangsal rumah sakit. Sedangkan 

penerapan secara tersirat dapat dirasakan dari suasana positif di area 

kompleks rumah lansia mandiri yaitu nyaman, layaknya rumah sendiri, 

mengakomodasi serta mendukung lansia dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Homelike setting selain merupakan hasil observasi pendekatan perilaku 

lansia juga mementingkan bagaimana lansia merasa seperti berada di 

rumah sendiri, sehingga menganut arsitektur lokal karena mengingatkan 

lansia terhadap suasana di rumah dan mengutamakan ruang terbuka hijau 

yang menghadirkan suasana kembali ke alam. 
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4.1.2 Aspek Fungsi 

Rumah lansia mandiri memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal 

bagi para lansia yang masih mandiri, masih ingin berkembang dan 

melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan maksimal. Selain itu, rumah 

lansia mandiri diharapkan dapat mengakomodasi lansia (penghuni dan non 

penghuni) untuk tetap beraktivitas dengan aktif di masa tuanya. Banyaknya 

fasilitas baik secara fisik maupun psikis menjadikan rumah lansia mandiri 

berbeda dari rumah lansia pada umumnya. Fasilitas fisik contohnya antara 

lain aula, ruang hobi, area komunal, ruang terapi, kolam renang, dan lain-

lain. Sedangkan fasilitas psikis yaitu konsultasi dengan psikolog. Suasana 

komunitas yang positif dan mendukung juga menyebabkan para lansia 

betah dan merasa bahagia, tetap diperhatikan oleh orang-orang di 

sekitarnya, namun bebas dalam berkegiatan. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Teknologi secara arsitektural yang diterapkan di kompleks rumah 

lansia mandiri yaitu home care bed, evacuation slide, lampu dengan sensor 

cahaya, dan rain water treatment. Home care bed dan lampu dengan 

sensor cahaya merupakan teknologi yang digunakan lansia pada masing-

masing unitnya, evacuation slide digunakan pada tangga darurat di dalam 

bangunan utama, sedangkan rain water treatment digunakan di seluruh 

area kompleks untuk memanfaatkan air hujan untuk penghematan air. 
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4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan (Design Objective) 

Kompleks rumah lansia mandiri dibangun di Kota Semarang sebagai 

rumah tinggal para lansia, dengan tujuan yang diuraikan sebagai berikut: 

 Menciptakan kompleks rumah lansia mandiri dengan tema 

perancangan arsitektur perilaku yang memiliki homelike setting. 

 Mengakomodasi kebutuhan lansia yang masih aktif dan mandiri 

dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung. 

 Menciptakan kompleks rumah lansia mandiri yang saling 

berhubungan antara satu bangunan dengan lainnya. 

 Menciptakan suasana yang asri dan sejuk dengan cara pemberian 

ruang terbuka hijau yang maksimal dan pengadaan kolam serta 

taman. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan (Design Determinant) 

Dalam perancangan kompleks rumah lansia mandiri terdapat 

beberapa faktor yang penting terkait dengan pengaruhnya terhadap 

perancangan yaitu: 

a. Perilaku lansia sebagai penghuni 

Perilaku lansia sebagai penghuni sangat mempengaruhi 

perancangan pada projek, dimulai dari kebutuhan ruang, pola 

hubungan ruang, bentuk bangunan, dan lain-lain. 
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b. Aktivitas pelaku 

Pelaku pada bangunan memiliki aktivitas yang mempengaruhi 

bagaimana sirkulasi dan tatanan ruang yang direncanakan. 

c. Jadwal operasional 

Jadwal terkait dengan operasional staff dan pengelola 

mempengaruhi bagaimana arsitektur bangunan akan merespon 

keadaan siang dan malam yang mempengaruhi kenyamanan 

manusia yang sedang beraktivitas. 

d. Persyaratan ruang 

Fungsi ruangan dapat dioptimalkan dari persyaratan dan 

spesifikasi arsitektural yang didapat dari observasi. 

e. Kondisi tapak dan lngkungan 

Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling 

berpengaruh dalam perancangan kompleks rumah lansia 

mandiri. Keadaan tapak dan bangunan di sekitar pun 

mempengaruhi bagaimana bangunan dirancang. Maka dari itu, 

projek harus dimaksimalkan sehingga tidak memberi dampak 

negatif pada lingkungan. 

f. Tema perancangan 

Penekanan desain yang telah ditentukan mempengaruhi 

bagaimana karakter bangunan dan fungsi bangunan dapat 

terpenuhi dengan baik, sehingga tujuan dari bangunan tercapai 

secara maksimal. 
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g. Peraturan daerah 

Peraturan daerah mempengaruhi perancangan projek rumah 

lansia mandiri terkait dengan persyaratan-persyaratan 

bangunan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan (Design Requirement) 

a. Arsitektural 

 Menciptakan kompleks bangunan yang terintegrasi, dengan 

mempertimbangkan hubungan ruang sebagai dasar 

perancangan arsitektural. 

 Pemenuhan kebutuhan menciptakan fungsi dan skala ruang 

yang sesuai dengan kuantitas pelaku. 

 Fungsi dasar bangunan yang diwakilkan oleh bentuk dan massa 

bangunan. 

 Penataan desain ruang luar yang mengakomodasi para lansia, 

sesuai untuk lansia dari segi keamanan dan kenyamanan. 

 Kompleks bangunan yang memiliki banyak ruang terbuka hijau 

pada ruang luar yang berhubungan dengan ruang dalam, 

menjaga sirkulasi udara pada ruang dalam sehingga lingkungan 

tetap sehat dan asri. 
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b. Sistem Bangunan 

 Memperhatikan aspek keamanan dalam seluruh perancangan 

bangunan, termasuk di dalamnya struktur bangunan beserta 

material yang digunakan. 

 Memperhatikan keamanan dan tingkat keselamatan lansia 

dalam perihal keamanan terhadap kebakaran pada bangunan. 

 Mempertimbangkan potensi alam pada lokasi tapak rumah 

lansia mandiri dalam perancangan struktur bangunan. 

 Memperhatikan sirkulasi yang aman dan nyaman pada kompleks 

rumah lansia mandiri. 

 Menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan 

mudah dalam perawatan, sehingga meminimalkan biaya 

perawatan bangunan, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, 

dan meminimalkan bahaya kebakaran. 

 Mengoptimalkan potensi pencahayaan dan penghawaan alami 

dalam perancangan bangunan, agar sirkulasi udara pada 

bangunan lancar, kualitas ruang lebih baik, dan penggunaan 

energi tak terbarukan dapat diminimalisir. 

c. Lingkungan 

 Meminimalkan perkerasan pada tapak dan memperbanyak 

ruang terbuka hijau. 
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 Meningkatkan kenyamanan dan keasrian pada lingkungan tapak 

agar dengan cara memperbanyak vegetasi baik perdu maupun 

pohon bertajuk lebar, taman, serta kolam-kolam. 

 Lokasi tapak rumah lansia mandiri yang tidak jauh dari 

lingkungan perkotaan namun tidak berada di pusat keramaian, 

sehingga ketenangan dan kenyamanan lansia terjaga namun 

pencapaian untuk keluarga dan teman yang ingin berkunjung 

tetap mudah. 

 Memilih lokasi tapak yang tingkat suhu dan kelembapan 

nyaman, rendah polusi, serta sirkulasi udara baik. 

 Meminimalkan penggunaan material pembangunan yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

a. Hasil perhitungan luas bangunan 

 

 

 

 

 

 



231 
 

Tabel 35. Hasil perhitungan luas bangunan 
Sumber: Studi Besaran Ruang  

 

Nama Ruang Jumlah Luas Ruang (m2) Total Luas Ruang (m2)

Unit paviliun 32 56,5 1808

Total Fungsi Utama 1808

Lobby 1 108 108

Aula 1 329,7 329,7

Communal space 

(indoor) 2 65,03 130,06

R. Makan 1 218 218

Klinik 1 64 64

R. hobi 1 238 238

R. Spa 1 48 48

Ruang doa 1 48 48

Minimarket 1 80 80

Gym 1 168 168

Ruang terapi 

indoor 1 12 12

Total Fasilitas 1443,76

R. Praktek dokter 1 18 18

R. Konsultasi 

psikolog 1 20 20

Asrama pengelola 1 262 262

R. Administrasi 1 18 18

R. Tamu 1 20 20

R. Rapat 1 40 40

R. Direktur 1 28 28

R. Kepala bagian 1 35,625 35,625

Total Area Pengelola 

dan Staff 441,625

Toilet staff

1 36,15 36,15

Toilet Pengunjung
1 36,15 36,15

Toilet disabled 3 28 84

R. CCTV 1 13,5 13,5

R. Genset 1 12 12

R. Pompa 1 9 9

R. Karyawan 1 32 32

Pantry 1 24 24

Gudang barang 1 40 40

Gudang makanan 1 40 40

Ruang MEE 1 5,28 5,28

R. Laundry 1 45 45

Total Area Servis 377,08

TOTAL LUAS RUANG 4070,465



232 
 

Luas bangunan   = 4.070,465 m2 

+ Sirkulasi 10%   = 407,0465 m2 

Luas Total Bangunan  = 4.477,5115 m2 

    = 4.478 m2 

 

Luas Area Outdoor   = 275,255 m2 

+ Sirkulasi 10%  = 27,526 m2 

Luas Total Outdoor   = 302,7 m2 

b. Hasil perhitungan luas lahan 

Area parkir 

Mobil lansia penghuni (30%) = 19 

Mobil pengelola  = 5 

Mobil pengunjung   = 5 

Total jumlah mobil   = 29 mobil 

Kapasitas parkir mobil khusus disabled  = 8 mobil 

Sepeda motor pengelola dan staff  = 30 

Communal space 

(outdoor) 3 32,515 97,545

Kolam renang 

(outdoor) 1 153 153

Area terapi 

outdoor 1 24,71 24,71

LUAS AREA OUTDOOR 275,255
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Sepeda motor pengunjung   = 10 

Total jumlah sepeda motor   = 40 sepeda motor 

Luas parkir mobil (per mobil) = 2,5m x 5m = 12,5 m2 

Luas parkir mobil disabled (per 2 mobil) = 6,2m x 5m = 31m2 

Luas parkir sepeda motor (per 1 sepeda motor) = 1m x 2m = 2m2 

Total parkir mobil 

29 x 12,5 m2 = 362,5 m2 

Total parkir mobil disabled 

4 x 31m2 = 124 m2 

Total parkir sepeda motor 

40 x 2m2 = 80 m2  

Sub total kebutuhan lahan parkir = 362,5 + 124 + 80 = 566,5 m2 

Sirkulasi 200% = 1.133 m2 

Total kebutuhan lahan parkir = 1.699,5 m2 

Total Luas Kebutuhan Tapak 

4.478 m2 + 302,7 m2 + 1.699,5 m2 = 6.480,2 m2 

 Regulasi perumahan  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% 
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Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,8 

 Luas Lantai Dasar 

= KDB 60% x Kebutuhan Ruang Terprogram 

= 60% x 4.478 m2 

= 2.686,8 m2 

 KLB 

= KLB x Kebutuhan Ruang Terprogram 

= 1,8 x 4.478 m2  

= 8.060,4 m2 

 Jumlah Lantai Maksimal 

= KLB/KDB 

= 8.060,4 m2 / 2.686,8 m2  

= 3 lantai 

 RTH minimal 

= 30% x 4.478 m2 

= 1.343,4 m2 

4.3.2 Program Sistem Struktur  

Kondisi eksisting pada tapak tempat perancangan rumah lansia 

mandiri menjadi dasar pemilihan struktur dan material bangunan. Selain itu, 
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struktur dan material bangunan dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, 

keamanan, serta tanggapan terhadap perilaku lansia yang menjadi fokus 

perancangan. 

Pondasi yang dipilih adalah pondasi dalam untuk bangunan utama, 

sedangkan untuk unit paviliun menggunakan pondasi dangkal. 

Rangka digunakan sebagai struktur bangunan utama dan bangunan 

paviliun. Material yang digunakan yaitu beton ringan, dinding bata ringan, 

kaca, papan kalsiboard sebagai dinding partisi. Sedangkan lantai 

menggunakan flat slab, dengan penutup lantai bervariasi mulai dari karpet, 

vinyl, hardwood, dan lantai cork. 

Rangka atap pada bangunan utama menggunakan rangka baja IWF 

dengan penutup atap atau flat slab sebagai atap. Roof garden menjadi 

pilihan untuk memperindah atap pada bangunan utama sekaligus 

memperbanyak RTH pada kompleks. Pada unit paviliun, menggunakan 

rangka baja ringan atau rangka kayu dan dipilih atap tanah liat atau atap 

bitumen sebagai penutup atap. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

 Penggunaan tangga dengan tinggi optrade menyesuaikan dengan 

perilaku lansia dan kemiringan kurang dari 60° 

 Penggunaan ramp dengan kemiringan 7° yang aman bagi lansia 

 Lift dengan lebar minimal 185 cm, dapat memuat pengguna kursi 

roda, didesain untuk kenyamanan lansia 
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 Pintu keluar/masuk utama memiliki minimal lebar bukaan 90 cm, 

sedangkan pintu lain minimal 80 cm, tidak menggunakan pintu geser, 

pintu yang berat, pintu dengan dua daun pintu berukuran kecil, pintu 

yang terbuka ke dua arah (dorong dan tarik) 

 Air bersih didapat dari sumber utama yaitu PDAM, dengan tambahan 

air hasil rain water harvesting untuk mencuci baju, flush toilet, dan 

menyiram tanaman 

 Tangki air bersih dengan kapasitas 1050 lt pada masing-masing unit 

paviliun yaitu sebanyak 65 buah, sedangkan tangki air bersih dengan 

kapasitas 3300 lt sebanyak 4 buah pada bangunan utama 

 Sumber tenaga listrik utama adalah PLN, dengan tambahan tenaga 

listrik hasil dari panel surya 

 Jaringan telepon berasal dari Telkom 

 Sampah organik dan anorganik dipisahkan sehingga dapat sampah 

organik dapat diolah kembali 

 Memaksimalkan penghawaan alami dengan cara memberi bukaan 

berupa jendela, pintu, jalusi, dan lain-lain 

 Penghawaan buatan menggunakan AC split 

 Memaksimalkan pencahayaan alami yaitu cahaya matahari dengan 

cara memberi jendela, glass block, dan lain-lain 

 Pencahayaan alami berupa lampu dengan berbagai macam variasi 

sesuai kebutuhan 
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 Sistem pengamanan lansia yaitu safety alarm yang terhubung 

langsung dengan kantor pengelola agar lansia dapat memberi sinyal 

kepada perawat ketika lansia mengalami kesulitan 

 Sistem pengamanan lansia lainnya berupa telepon yang terhubung 

dengan kantor pengelola 

 Sistem pengamanan kebakaran yaitu sistem pasif dan sistem aktif. 

Sistem pasif berupa pemilihan material bangunan yang tahan 

terhadap api, dan sistem pasif yaitu pemasangan APAR, sprinkler, 

smoke detector, fire alarm, dan hydrant. 

4.3.4 Program Lokasi Dan Tapak 

Pemilihan vegetasi pada kompleks rumah lansia mandiri 

berdasarkan kebutuhan, dari pepohonan yang meneduhkan, tanaman yang 

dapat menambah nilai estetika pada sekitar kompleks, sekaligus dapat 

dimanfaatkan untuk aktivitas berkebun dengan syarat tanaman tidak 

berpengaruh buruk bagi kesehatan para lansia. 

 

 

  


