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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Projek 

Jumlah warga lanjut usia (lansia) di Kota Yogyakarta terus mengalami 

peningkatan ditahun 2018. Diperkirakan jumlah lansia akan mencapai cukup 

tinggi pada tahun 2020. Yang sebelumnya menurut Komisi Daerah Lansia Kota 

Yogyakarta jumlah lansia di kota Yogya 7 tahun lalu masih sekitar 9 persen. 

Namun saat ini jumlahnya telah mencapai 13,94 persen dari jumlah penduduk 

kota. Jumlah itu menjadikan Kota Yogyakarta dengan prestasi jumlah lansia 

tertinggi1. 

Saat ini menempatkan orang tua di rumah lansia sudah bukan menjadi 

hal yang tabu bagi sebagian besar keluarga di Indonesia. Alasan yang 

mendasari lansia untuk berkeinginan tinggal di rumah lansia yaitu karena 

kebutuhan untuk komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Terutama 

komonukasi terhadap teman-teman sebaya. Apabila tidak ada komunikasi, 

lansia akan merasa terisolasi, kesepian dan semakin merasa dirinya sudah 

tidak memiliki fungsi dalam kehidupan ini2.  

                                                
1 “24 Juli 2018 Tri ‘Angka Harapan Hidup Tinggi, Jumlah Lansia di Yogya 

Meningkat’,” (2018) 

https://www.harianmerapi.com/news/2018/07/24/26143/angka-harapan-hidup-

tinggi-jumlah-lansia-di-yogya-meningkat, 24 Juli  2018 

2 Putri, n.d. (2013)  

https://www.harianmerapi.com/news/2018/07/24/26143/angka-harapan-hidup-tinggi-jumlah-lansia-di-yogya-meningkat
https://www.harianmerapi.com/news/2018/07/24/26143/angka-harapan-hidup-tinggi-jumlah-lansia-di-yogya-meningkat
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Dalam memenuhi kebutuhan hunian lansia di Yogyakarta, sebuah 

Yayasan berencana membagun sebuah kompleks rumah lansia yang berada di 

dalam permukiman pada pusat kota Yogyakarta, yaitu Kampung Kemetiran 

Kidul. Tapak projek merupakan tanah milik Yayasan dengan luas sekitar 5000 

meter persegi. Secara administratif termasuk pada RW 16, kelurahan 

Priggokusuman, Kecamatan Gedongtengen yang merupakan zona perumahan 

dengan tingkat kepadatan sedang dan berada diantara jalan Kemetiran Kidul 

dengan jalan Jogonegaran3. Kepadatan penduduk yang terdiri dari 350 KK, 

dengan penduduk produktif berumur antara 40 - 60 tahun, dan sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai pedangang di pasar Beringharjo.  

Kampung kemetiran kidul saat ini dikenal dengan konsistensi warganya 

untuk berprinsip pada kehidupan bergotong-royong dan ramah terhadap 

lingkungan. Dengan mengutamakan kebersihan kampung serta penerapan 

pengolahan limbah secara mandiri untuk menjadi kompos, dan penghijauan 

seperti mempertahanakan pepohonan besar serta penanaman tanaman 

hidroponik4. Terdapat  warga yang juga memiliki industri kreatif. Namun masih 

                                                
http://www.ubaya.ac.id/2013/content/articles_detail/92/Panti-Werdha---

Apakah-Selalu-Menjadi-Tempat-yang-Tepat-Bagi-Lansia-.html, 3 Mei 2013 

3 “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no.1 tentang Rencana Detail Tata Ruang 

dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035,” n.d.  

4 “Badan Informasi Daerah Kota Yogyakrta Kampung Nusantara RW 16 

Kemetiran Kidul,” n.d.  

http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=667, 15 November 

2015 

http://www.ubaya.ac.id/2013/content/articles_detail/92/Panti-Werdha---Apakah-Selalu-Menjadi-Tempat-yang-Tepat-Bagi-Lansia-.html
http://www.ubaya.ac.id/2013/content/articles_detail/92/Panti-Werdha---Apakah-Selalu-Menjadi-Tempat-yang-Tepat-Bagi-Lansia-.html
http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=667
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sebagian kecil, karena belum sepenuhnya menjadi mata pencaharian utama, 

seperti produksi kerajinan batik dan pelatihan musik. Sehingga kampung 

Kemetiran mempunyai potensi pada lingkungan alam yang cukup terjaga, 

bersih, sejuk dan lingkungan masyarakat yang cukup kreatif, komunikatif serta 

peduli satu sama lain. 

 Pernyataan Masalah Desain 

a. Bagaimana penataan massa bangunan yang bisa memudahkan 

sirkulasi lansia dalam kegiatan-kegiatan yang interaktif dengan 

lingkungan luar kompleks rumah lansia? 

b. Bagiamana bentuk pelingkup ruang dalam menungjang fungsi aktivitas 

individu lansia yang memenuhi kebutuhan kenyamanan dan 

keselamatan lansia?  

c. Bagaimana tata ruang hunian yang adaptif terhadap setiap kepribadian 

lansia yang tinggal, untuk memenuhi kebutuhan aktivitas penyaluran 

bakat masing-masing yang berbeda? 

 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

Tujuan: 

1) Menciptakan desain Rumah Lansia yang mampu menunjang aktivitas lansia 

untuk berinteraksi dengan masyarakat sambil berkarya di industri kreatif 

secara sosial. 

Manfaat: 

1) Memberi tempat untuk menunjang aktivitas interaksi sosial bagi lansia 

2) Memberi prasarana yang menunjang aktivitas lansia untuk berkreasi 

3) Mendukung industri kreatif warga lokal  
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 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Pembahasan pada BAB I meliputi alasan dasar yang mendasari 

dibentuknya Kompleks Rumah Lansia di Kemetiran, Yogyakarta. bab ini 

merupakan gambaran singkat apa yang dimuat dalam pembahasan selanjutnya 

yang disusun kedalam pendahuluan, permasalahan desain mendasari projek, 

tujuan dan manfaat pembangunan projek dan sistematika pembahasan pada 

setiap bab. 

BAB II Gambaran Umum 

Pada BAB II berisi tentang gambaran umum bagaimana projek Kompleks 

Rumah Lansia. Seperti aspek-aspek yang menjadi pertimbangan, fungsi 

bangunan. selain itu juga berisi penjelasan tentang gambaran umum lokasi 

tapak pada kasus dan kondisi lingkungan tapak baik dari segi lingkungan 

buatan alam dan sosial budaya.  

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Bab III merupakan pemrograman yang berkaitan dengan fungsi 

bangunan. kebutuhan ruang pengguna dan aktivitas pengguna dipelajari dan 

diprogramkan dimana pada ahirnya ditemukan luasan bangunan utama yang 

ditetapkan beserta fasilitas penunjangnya. Setelah itu ruang-ruang yang 

dihasilkan disusun dalam sebuah struktur ruang dalam tapak baik secara 

keseluruahan maupun secara mikro. Bab ini juga berisi study preseden dari 

beberapa projek lain yang berkaitan dengan cangkupan fungsi projek kompleks 

rumah lansia  supaya ada pertimbangan. 

BAB IV Analisa Masalah  
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Bab IV menkaji secara komperhensif potensi dan kendala antara 

lingkungan, manusia dan bangunan yang real. Selain itu juga dibahas isu yang 

akan diangkat pada projek ini. Terahir adalah perumusan masalah yang paling 

dominan dimana keberhasilan bangunan ditentukan dengan penyelesaian 

maslah tersebut. 

BAB V Landasan Teori 

Bab v berisi teori-teori yang berhubungan dengan pemasalahan desain 

dimana teori tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan desain guna 

menghasilkan keberhasilan dari bangunan. 

Bab VI Pendekatan Perancangan 

Bab VI merupakan pendekatan yang digunkan untuk memecahkan 

masalah desain. Selain pendekatan terdapat juga study preseden bagaimana 

pedekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada preseden 

tersebut.  

Bab VII Landasan Perancangan 

Bab V berisi konsep penerapan teori dan pendekatan berupa 

pertimbangan-pertimbangan yang dapat mendukung keberhasilan bangunan. 

konsep tersebut berupa konsep ruang, keruangan, bahan bangunan, teknologi 

dan utilitas serta struktur. Konsep tersebut merupakan gambaran dari unsur 

bangunan yang akan diterapkan pada desain bangunan 

  


