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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

 Kajian Komperhensif 

Beberapa potensi Kampung Kemetiran yang dapat dikembangkan dalam 

kompleks rumah lansia, dan Kendala yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penyelusuran masalah.  

4.1.1 Potensi 

a. Berada di pusat kota Yogyakarta 

Kampung Kemetiran Kidul berada di pusat kota Yogyakarta 

khususnya dekat dengan zona komersial. Berjarak 1,5 km dari pasar 

Beringharjo, 1 km dari Jalan Malioboro, 800 meter dari Pasar Patuk, 

100 meter dari Pasar Kemetiran. Sehingga tapak rumah lansia di 

Kampung Kemetiran Kidul tentunya berpotensi terhadap 

keterjangkauan dengan beberapa tempat komersial dan fasilitas kota. 

b. Memiliki banyak akses untuk pejalan kaki  

Lokasi tapak Rumah Lansia di Kampung Kemetiran Kidul dapat 

diakses melalui jalan Kemetiran Kidul. Selain itu terdapat 2 jalan gang 

yang dapat dilalui pejalan kaki dan bisa terakses langsung menuju jalan 

Jogonegaran. Dengan jalan gang yang lebih ramah difabilitas dan 

lansia karena tersedia ram, railing, dan tempat beristirahat. 

c. Lingkungan alam banyak ditumbuhi pohon peneduh   

Potensi terhadap vegetasi cukup baik karena di Kampung 

Kemetiran kidul warganya memiliki kepedulian tinggi terhadap 
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penghijauan kampung. Terutama didalam site juga masih ditumbuhi 2 

pohon Sawo yang sudah berumur tua dan masih dipertahanakan warga 

untuk menjadi peneduh. Selain itu pohon-pohon bambu yang menjadi 

pembatas tapak, sekaligus menjadi pagar angin. Sehingga lingkungan 

alam di tapak Rumah Lansia Kampung Kemetiran Kidul sudah cukup 

tertata. 

d. Lingkungan sosial yang baik 

Masyarakat yang tinggal di jawa tengah umumnya memiliki 

kebiasaan dan sikap yang ramah terhadap orang lain. Seperti 

menyapa, menegur, membantu, berbagi bahan masakan, dan arisan. 

Khususnya di lingkungan Kampung Kemetiran kebiaasan dan sikap 

yang ramah menjadi hal yang tidak pernah hilang sampai saat ini. 

Sehingga warga lokal maupun pendatang lebih merasa nyaman karena 

mendapat perhatian dari tetangganya yang tinggal.  

e. Potensi lingkungan di sektor industri kreatif 

Pada kampung Kemetiran Kidul terdapat berbagai jenis 

produktivitas warga yang menarik sepert pengolahan limbah mandiri, 

berkebun tanaman hydroponik. Selain itu juga terdapat industri kreatif 

kecil seperti produksi Batik, dan pelatiahan alat music tiup dan 

orchestra. Walaupun intudtri kreatif masih berskala kecil, namun 

antusias warganya mendukung untuk memajukan usaha di sektor 

industri kreatif. Sehingga warga dapat berperan untuk ikut berinterksi 

dengan diskusi atau workshop yang bisa dilakukan bersama para 

lansia.   
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4.1.2 Kendala 

a. Aksesibilitas kendaraan besar yang sulit  

Jalan Kemetiran kidul yang merupakan jalan kolektor sekunder 

dengan ukuran sekitar 4 meter. Sebagai akses utama menuju tapak 

projek kompleks rumah lansia, jalan Kemetiran Kidul merupakan 

kendala tapak. Karena kebutuhan untuk akases kendaraan yang 

mengantar persediaan bahan makanan, pengelola, tamu hingga bus 

untu wisata rekreasi yang tidak muat. sehingga kendaraan besar tidak 

memiliki tempat untuk berbutar.  

b. Terdapat bangunan bersejarah yang harus dipertahankan 

Tapak kompleks rumah lansia milik Yayasan Partowiharjo  

merupakan lahan bekas kampung Kemetiran Kidul, yang didalamnya 

terdapat rumah lama yang memiliki nilai sejarah bagi Yayasan 

Partowiharjo. Namun rumah tersebut menghalagi akses menuju ke 

tapak, karena dekat dengan jalan Kemetiran Kidul yang merupakan 

akses utama ke tapak. Sehingga rumah lama tersebut perlu 

dipertahankan keberadaannya, dengan tidak dirubah posisinya. 

 Permasalahan Desain 

Dari potensi dan kendala diatas dapat disimpulkan bahwa Kampung 

Kemetiran Kidul sebagai lokasi projek kompleks rumah lansia berkaitan 

dengan perilaku Lansia terhadap lingkungan tapak. Sehingga 

permasalahan desain yang ada memiliki variable depeden berupa perilaku 

lansia. Untuk elemen arsitektur yang perlu dikaji terhadap variabel depeden 

tersebut: 
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a. Aksesibilitas terhadap lingkungan 

Berkaitan pada akses yang dapat menghubungkan kompleks 

rumah lansia dengan fasilitas kota, atau yang berada di sekitar 

kampung Kemetiran Kidul. Karena terdapat aktivitas yang juga 

dilakukan diluar tapak dan memerlukan kedekatan terhadap kegiatan 

didalam tapak. Selain itu dengan adanya potensi lingkungan alam yaitu 

pepohonan yang menduhkan yang dapat memberikan rasa nyaman. 

Sehingga lansia bisa menuju akses jalan keluar atau masuk tapak yang 

lebih dekat dengan berjalan kaki di lingkungan yang teduh dengan 

pepohonan, dan bisa terintegrasai langsung dengan ruang penunjang 

yang ada didalam tapak.   

b. Kebutuhan ruang berinteraksi  

Berdasarkan potensi lingkungan sosial di Kampung Kemetiran, 

terdapat perilaku positif dari warga yang dapat berpengaruh baik 

terhadap perilaku lansia. Selain itu dengan adanya aktivitas produksi 

pada industri kreatif di kampung Kemetiran juga dapat menjadi pengisi 

kegiatan lansia. Sehingga dibutuhkannya ruang bersama supaya lansia 

dapat interaktif langsung dengan warga.  

c. Ruang penunjang hobi lansia 

Dengan adanya berbagai jenis kegiatan yang disukai lansi, untuk 

menunjang kegiatan yang berkaitan dengan bakat khusus dari masing-

masing lansia akan memiliki perbedaan.  
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 Isu  

a. Kemudahan, yang berkaitan dengan kemudahan untuk menjangkau suatu 

aktivitas, dan ruang gerak bagi lansia. 

b. Interaksi Sosial, yang berkaitan dengan kebersamaan dalam lingkungan 

rumah lansia. 

c. Penyaluran Bakat, berkaitan dengan kegiatan yang merupakan bakat dari 

lansia.   

 Pertanyaan Masalah 

d. Bagaimana penataan massa bangunan yang bisa memudahkan sirkulasi 

lansia dalam kegiatan-kegiatan yang interaktif dengan lingkungan luar 

kompleks rumah lansia? 

e. Bagiamana bentuk pelingkup ruang dalam menungjang fungsi aktivitas 

individu lansia yang memenuhi kebutuhan kenyamanan dan keselamatan 

lansia?  

f. Bagaimana tata ruang hunian yang adaptif terhadap setiap kepribadian 

lansia yang tinggal, untuk memenuhi kebutuhan aktivitas penyaluran bakat 

masing-masing yang berbeda? 

 

 

 

 

 

 


