
1.1. Latar Belakang Proyek 

BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap makhluk hidup akan mengalami proses penuaan yang tidak dapat 

dihindari. Tahap menjadi tua ini, merupakan salah satu tahap yang melengkapi 

kehidupan seorang manusia, dan proses penuaan ini selalu diikuti dengan 

menurunnya kine~a dari seseorang, baik secara fisik maupun psikis. Panti 

wreda, sesuai dengan namanya, selayaknya memberikan akomodasi dan 

fasilitas yang optimal kepada para manusia usia lanjut agar para lansia tidak 

merasa bahwa mereka hanya manusia yang sudah tidak berg una lagi, bahwa 

mereka masih dan sangat mungkin melakukan hal-hal yang mereka inginkan. 

Kota Semarang, hingga kini sudah memiliki sejumlah panti wreda yang 

tersebar merata. Namun permasalahannya adalah, tidak banyak panti wreda 

yang memiliki desain yang menyesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis dari 

para lansia tersebut, sehingga untuk pergerakan dan sirkulasi dari para lansia 

sehari-harinya masih sering tergantung pada bantuan orang lain dan mengunci 

kemandirian yang sebenarnya dimiliki dan diinginkan oleh para lansia. 

"Menurut Prof. R. Boedhi Darmojo, seorang ahli dan dokter spesialis geriatric 

di RS. Kariadi Semarang, peningkatan rata-rata populasi usia lanjut adalah 3,9% 

pertahun di Indonesia. Sedangkan menurut hasil penelitian (statistik) yang 

dikemukakan oleh Departemen kependudukan menemukan bahwa total 

populasi usia lanjut di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 11,4%," 

(Sumber:http:/~urnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/18:1592/q/pengarang:%20AHMAD) 

Kebutuhan akan akomodasi bagi para lansia di kota Semarang yang 

menyesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis dari para lansia selaku pengguna 
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utama bangunan perlu diadakan, seiring dengan jumlah penduduk lansia di 

Semarang yang terus bertambah dari tahun ke tahun, yang tentu saja 

memerlukan akomodasi dan fasilitas yang optimal. 

Sebagai gagasan awal dari proyek adalah perancangan baru kompleks 

bangunan panti wreda di Kota Semarang yang mencakup wilayah Kota 

Semarang dan sekitarnya dalam lingkup Jawa Tengah dengan fungsi utama 

mewadahi kegiatan dari para lansia sebagai penghuni dan pengguna bangunan 

utama dengan desain yang tidak menyulitkan bagi kaum lansia tersebut. 

Sebagai tempat dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

beraktivitas positif maupun beristirahat bagi para lansia dalam menjalani 

hidupnya, seka!igus menghindarkan adanya pola pengucilan diri terhadap para 

lansia di kehidupan sosial masyarakat sehingga bersifat mendukung kehidupan 

para lansia. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Menyediakan fasilitas dan akomodasi para lansia selaku pengguna utama 

dari kompleks ini. 

Sebagai sarana dan tempat beraktivitas bagi para lansia dalam 

melakukan kegiatan/aktivitas positif yang bersifat mendukung kehidupan 

para lansia 

Sebagai hunian bagi para lansia dengan tetap mengutamakan aspek 

kemandirian dari para lansia yang mau dan masih sanggup melakukan 

kegiatan yang diinginkan dari para lansia tersebut. 

Penciptaan panti wreda yang tidak berkesan sebagai "tempat buangan" 

bagi orang-orang yang sudah berumur tua 
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1.3. Lingkup Pembahasan 

- Studi mengenai kompleks bangunan panti wreda yang mempunyai 

tasilitas yang cukup lengkap dengan permasalahan dominan yaitu 

pergerakan dan sirkulasi dari para lansia di kompleks panti wreda ini. 

- Studi komparasi pad a kompleks bangunan panti wreda yang terlebih 

dahulu sudah ada di Kota Semarang. 

- Lokasi tapak berada di kawasan Kecamatan Candisari Semarang dengan 

mengacu pada RDTRK (Rencana Dasar Tata Ruang Kota) Kota 

Semarang yang memutuskan kecamatan ini (BWK II) sebagai kawasan 

pelayanan umum Kota Semarang. 

1.4. Metoda Pembahasan 

• Metoda Pengumpulan Data 

Data Primer 

Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh. Metoda 

pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

- Observasi (pengamatan langsung) 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung kepada panti wreda 

yang dijadikan studi kasus di Semarang. Pencatatan data-data yang 

ditemukan pad a studi kasus juga dilengkapi dengan dokumentasi 

pribadi. 

- Dokumentasi 

Mendokumentasikan berupa toto-toto, berupa kondisi existing dari 

studi kasus yang dilakukan pad a panti wreda sejenis di Semarang 

sebagai pendukung observasi yang dilakukan. 
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Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan utama perolehan data. 

Narasumber dari kegiatan wawancara yang berkaitan langsung 

dengan panti wreda, seperti pengurus panti wreda dan penghuni dari 

panti wreda tersebut dengan pendekatan yang berbeda, serta 

didukung dengan wawancara kepada ahli dari disiplin ilmu yang 

berkaitan dengan proyek panti wreda ini. 

Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung pada 

• Metoda Penyusunan dan Analisa 

• Membuat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari 

bangunan sejenis yang diobservasi 

• Mengamati serta memperhitungkan mengenai kebutuhan ruang, 

besaran ruang, sirkulasi, utilitas, pergerakan dalam bangunan, dan 

sebagainya. 

• Mengutip dari literatur mengenai fasilitas-fasilitas yang diperlukan 

dalam proyek bangunan sejenis, serta penataan ruang baik luar 

maupun da!am yang dapat dijadikan acuan dan dasar untuk 

merancang dalam memenuhi aktivitas yang ada. 

• Metoda Pemrograman 

• Menganalisa data yang telah dikumpulkan dan kemungkinan 

permasalahan ataupun solusi yang dapat terjadi pada kasus proyek . 
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• Melakukan klasifikasi bagi data-data yang ada menjadi beberapa 

kategori tertentu, sebagai pengarah dan acuan dasar bagi tahap per 

tahap perancangan. 

• Menemukan permasalahan-permasalahan desain yang harus diatasi 

dalam perancangan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain bangunan. 

• Menganalisa pemecahan-pemecahan masalah yang te~adi pada 

proyek agar permasalahan yang muncul dapat diminimalisasi. 

• Metoda Perancangan Arsitektur 

• Penentuan konsep dasar yang bersifat menunjang proyek serta 

berkorelasi 

dalam bentuk parti, yang selanjutnya dilanjutkan menuju tahap 

rancangan skematik yang akan menerangkan gagasan baru yang ada 

mengenai pada panti wreda sebelum memasuki tahap desain, dan 

gambar-gambar yang bersifat mendukung sebagai media penyampaian 

hasil pemikiran yang telah dilakukan. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BABI 

PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

Iingkup pembahasan dan metoda pembahasan. 

BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

Bensi tentang ide/gagasan proyek, mengulas tentang lansia dan panti wreda, 

latar belakang perkembangan dan trend serta sasaran yang akan dicapai. 
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Berisi tentang terminologi proyek, segala macam kegiatan yang ada dalam 

kompleks panti wreda tersebut, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi 

konteks desalkota di mana proyek tersebut berada, urban tissue Oaringan 

kotaidesa) yang akan mempengaruhi perancangan, studi banding proyek 

sejenis, dan permasalahan desain. Juga berisi tentang kesimpulan, batasan 

dan anggapan atas tinjauan proyek yang telah dilakukan. 

BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang ana lisa pendekatan arsitektur (meliputi studi aktivitas dan studi 

fasilitas), analisa pendekatan sistem bangunan (me lip uti studi sistem struktur 

dan enclosure, studi sistem utilitas, dan studi pemanfaatan teknologi), dan 

analisa konteks lingkungan (meliputi analisa pemilihan lokasi dan analisa 

pemilihan tapak). 

BABIV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi konsepllandasan konseptual program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, program keg iatan, 

program sistem struktur, program sistem utilitas, dan program lokasi dan 

tapak. 

BABV 

KAJIAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan kajian teori permasalahan 

dominan. Keduanya berisi tentang uraian interpretasi dan elaborasi teori 

penekanan desain, studi preseden, dan kemungkinan penerapan teori 

penekanan desain. 
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