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SARI 
 

Anis Nur Azizah 
2016 

“Panti Sosial Tresna Werdha Di Kabupaten Magelang” 
Dosen Pembimbing : 

Ir. Didik Nopianto A. N., M.T, Moch. Fathoni Setiawan, S.T., M.T. 
Teknik Arsitektur S1 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 oleh Badan 
Pusat Statistik RI dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan tahun 
2013, yakni Jawa Tengah menempati tingkat ke III dengan persentase 10,34% 
penduduk lansia menurut provinsi. Kabupaten Magelang merupakan salah satu 
kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah pedesaan 
berkembang dengan iklim tropis yang sejuk. Menurut BPS Jateng pada tahun 
2012 lanjut usia di Kabupaten Magelang adalah sebanyak 98.366 jiwa. Seiring 
dengan meningkatnya jumlah lansia, turut serta membawa berbagai 
permasalahan. Permasalahan yang umum pada lansia di daerah pedesaan 
adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, serta tidak adanya sanak saudara 
yang mendampingi dan memberikan bantuan perekonomian.  

Dalam kehidupan sosial, terdapat konsep “home” (rumah;tanah air) yang 
juga menjadi parameter kebahagiaan seorang manusia dalam hidupnya sehari 
hari. Yang mana identik dengan kenyamanan, keamanaan, kesederhanaan, 
kebahagiaan, dan kampung halaman. Selanjutnya Kabupaten Magelang sebagai 
alternatif didirikannya Panti Sosial Tresna Werdha oleh Dinas Sosial Jawa 
Tengah dibawah Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang didukung oleh Dinas 
Sosial Kabupaten Magelang, guna membimbing dan melayani para manula 
terlantar agar tercapainya kesejahteraan lansia di Jawa Tengah utamanya di 
Kabupaten Magelang dan sekitarnya.  

Pemilihan lokasi (site) disesuaikan dengan rencana induk pengembangan 
kawasan Kabupaten Magelang khususnya di Wilayah Pengembangan 
Mertomundur (Mertoyudan-Mungkid-Borobudur) yang merupakan Wilayah 
Pengembangan pusat pengembangan pariwisata, pertanian, permukiman dan 
aktivitas penunjang pariwisata, yang berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang  
RTRW Kabupaten Magelang 2011-2031. Lokasi tidak terlalu jauh dari pusat kota/ 
kabupaten, lingkungan yang nyaman dan topografi menjadi faktor yang cukup 
menentukan dalam pemilihan lokasi. Site berada Jalan Medura, Kecamatan 
Mungkid, Kabupaten Magelang.  

PSTW dengan konsep Home diharapkan dapat menjadi rumah yang 
menjadi harapan baru bagi penghuninya yang notabene adalah lansia terlantar 
agar hidup layak dan aktif di hari tua. Konsep Home yang diterapkan pada panti 
ini berupa hunian lansia dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan 
kebutuhan khususnya, yang ditata sedemikian rupa menjadi permukiman lansia 
dengan fasilitas penunjang yang memadai disertai koridor antar hunian lansia, 
taman dan kebun sebagai sarana pendukung aktivitas bagi lansia sehari-hari. 
Prinsip-prinsip perancangan PSTW menjadi pertimbangan untuk mendirikan 
PSTW melalui pemilihan bahan bangunan dan fasilitas-fasilitas bagi 
penghuninya. 

 
Kata Kunci : Panti Sosial Tresna Werdha, Kabupaten Magelang, Home 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR JUDUL .................................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................................iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

MOTTO .............................................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................... viii 

SARI .................................................................................................................... x 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................xi 

DAFTAR TABEL .................................................................................................xv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xvi 

DAFTAR DIAGRAM ............................................................................................xx 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 

1.2 Permasalahan ................................................................................................ 4 

1.3 Tujuan dan Sasaran....................................................................................... 4 

1.4 Batasan dan Asumsi ...................................................................................... 5 

1.5 Metode Perancangan ..................................................................................... 6 

1.6 Sistematika Pembahasan .............................................................................. 7 

1.7 Alur Pikir ........................................................................................................ 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Mengenai Lansia .............................................................. 9 

2.1.1 Pengertian Tentang Lanjut Usia .............................................................. 9 

2.1.2 Kategori Lansia ..................................................................................... 10 

2.1.3 Penurunan Kondisi pada Lansia ............................................................ 12 

2.1.4 Permasalahan Lansia ............................................................................ 14 

2.1.5 Alternatif Tempat Tinggal bagi Lansia sebagai Pemenuhan Kebutuhan 15 

2.2 Panti Sosial Tresna Werdha ........................................................................ 16 

2.2.1 Esensi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) ......................................... 16 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan PSTW ..................................................................... 17 



 
 

xii 
 

2.2.3 Jenis – Jenis Panti Jompo Berdasarkan Kepemilikan  ........................... 17 

2.2.4 Tipe – Tipe Panti Werdha  ..................................................................... 18 

2.2.5 Pelaku Kegiatan PSTW  ........................................................................ 19 

2.2.6 Klasifikasi Kegiatan PSTW  ................................................................... 20 

2.2.7 Klasifikasi Fasilitas PSTW  .................................................................... 21 

2.2.8 Persyaratan Umum  .............................................................................. 21 

2.2.9 Prinsip – Prinsip Perancangan PSTW ................................................... 22 

2.3 Pendekatan Konsep Home .......................................................................... 26 

2.3.1 Definisi Rumah ...................................................................................... 26 

2.3.2 Rumah dan Kebutuhan Dasar Manusia ................................................. 27 

2.3.3 What Makes House become Home?  .................................................... 30 

2.3.4 Kaitan Panti Sosial Tresna Werdha  ...................................................... 35 

2.4 Studi Banding Fungsi Sejenis ...................................................................... 37 

2.4.1 Panti Werdha Elim Pelkris, Semarang ................................................... 37 

2.4.2 Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan, Cibubur ....... 51 

2.4.3 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 01, Cipayung ........................... 57 

2.4.4 Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang .............................................. 62 

2.5 Kesimpulan Studi Banding ........................................................................... 66 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

3.1 Tinjauan Kabupaten Magelang .................................................................... 68 

3.1.1 Kedudukan Geografis dan Administrasi ................................................. 68 

3.1.2 Kondisi Fisik Alam Topografi  ................................................................ 69 

3.1.3 Kondisi Klimatologi  ............................................................................... 69 

3.1.4 Tinjauan Kebijakan Pemanfaatan Tata Ruang Kota  ............................. 69 

3.2 Pemilihan Lokasi dan Tapak  ....................................................................... 72 

3.2.1 Persyaratan Lokasi dan Tapak  ............................................................. 72 

3.2.2 Rencana Pemilihan Lokasi  ................................................................... 73 

3.2.3 Pembobotan  ......................................................................................... 77 

3.2.4 Tapak Terpilih  ...................................................................................... 78 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1 Dasar Pendekatan ....................................................................................... 80 

4.2 Pendekatan Kontekstual .............................................................................. 80 



 
 

xiii 
 

4.3 Pendekatan Fungsional ............................................................................... 82 

4.3.1 Pengguna .............................................................................................. 82 

4.3.2 Aktivitas dan Kebutuhan Ruang ............................................................ 83 

4.3.3 Pengelompokan Ruang Berdasrkan Aktivitas ........................................ 88 

4.3.4 Besaran Ruang ..................................................................................... 88 

4.4 Pendekatan Arsitektural ............................................................................... 93 

4.4.1 Analisis Konsep Home Berdasarkan Prinsip – Prinsip Peranncangan 

PSTW ..................................................................................................... 93 

4.4.2 Pendekatan Ruang-Ruang Khusus ....................................................... 94 

4.4.3 Penataan Landscape .......................................................................... 100 

4.5 Pendekatan Bangunan .............................................................................. 101 

4.5.1 Analisis Pola Penempatan Massa Bangunan ...................................... 101 

4.5.2 Analisis Pola Sirkulasi ......................................................................... 104 

4.5.3 Analisis Pola Sirkulasi ......................................................................... 104 

4.5.4 Analisis Pemilihan Bahan Material Bangunan ..................................... 111 

BAB 5 KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1 Konsep Kontekstual ................................................................................... 116 

5.1.1 Site Terpilih ......................................................................................... 116 

5.1.2 Zonifikasi ............................................................................................. 117 

5.2 Konsep Peruangan .................................................................................... 132 

5.2.1 Persyaratan Ruang, Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang ............ 132 

5.2.2 Program Ruang ................................................................................... 136 

5.3 Konsep Arsitekturral ................................................................................... 138 

5.3.1 Aplikasi Desain Berdasarkan Prinsip Perancangan PSTW dan Konsep 

Home ................................................................................................... 138 

5.3.2 Landscape  .......................................................................................... 149 

5.4 Konsep Bangunan ..................................................................................... 154 

5.4.1 Pola Penempatan Massa Bangunan ................................................... 154 

5.4.2 Pola Sirkulasi ...................................................................................... 195 

5.5 Sistem Utilitas Bangunan ........................................................................... 155 

5.5.1 Kebisingan dari Luar Tapak ................................................................. 155 

5.5.2 Penghawaan  ...................................................................................... 155 

5.5.4 Sistem Jaringan Air Bersih .................................................................. 156 



 
 

xiv 
 

5.5.5 Sistem Jaringan Air Kotor .................................................................... 158 

5.5.6 Sistem Jaringan Listrik ........................................................................ 158 

5.5.7 Sistem Pembuangan Sampah ............................................................. 159 

5.5.8 Sistem Penanggulangan Kebakaran ................................................... 160 

5.5.8 Sistem Penangkal Petir ....................................................................... 161 

5.5.8 Sistem Panggilan Darurat .................................................................... 162 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 164 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2.1 Klasifikasi Lansia  .............................................................................. 10 

Tabel 2.2 Hierarki Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow  ................... 28 

Tabel 2.3 Aktivitas Lansia Sasana TW Ria Pembangunan ................................ 56 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Tabel 3.1 Pembobotan ...................................................................................... 93 

 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Tabel 4.1 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Lansia ................................. 83 

Tabel 4.2 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengelola ........................... 84 

Tabel 4.3 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Tim Medik ........................... 86 

Tabel 4.4 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengunjung ........................ 87 

Tabel 4.5 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola .................................. 89 

Tabel 4.6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Hunian ...................................... 89 

Tabel 4.7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan ................................. 91 

Tabel 4.8 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang ................................. 92 

Tabel 4.9 Material  Pengisi Dinding ................................................................. 112 

Tabel 4.10 Material  Penutup Eksterior ............................................................ 113 

Tabel 4.11 Material  Atap ................................................................................. 114 

Tabel 4.12 Material  Penutup Lantai ................................................................ 114 

 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Tabel 5.1 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan ...................... 132 

Tabel 5.2 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Hunian .............................. 133 

Tabel 5.3 Persyaratan Ruang Kelompok Kgiatan Pelayanan ........................... 134 

Tabel 5.4 Persyaratan Ruang Kelompok Kgiatan Penunjang ........................... 135 

Tabel 5.5 Program Ruang ................................................................................ 136 

Tabel 5.6 Ruang Parkir .................................................................................... 137 

Tabel 5.7 Aplikasi Konsep Home ..................................................................... 138 

Tabel 5.8 Perencanaan Landscape ................................................................. 150 



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Gambar 1.1 Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi  .......................................... 1 

Gambar 1.2 Alur Pikir LP3A Panti Sosial Tresna Werdha  ................................... 8 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Gambar 2.1 Contoh penunjuk arah .................................................................... 23 

Gambar 2.2 Contoh pegangan di Panti Werdha  ............................................... 24 

Gambar 2.3 Interaksi sesama lansia .................................................................. 25 

Gambar 2.4 Piramida Kebutuhan Rumah .......................................................... 29 

Gambar 2.5 Tampak Depan dan Foto Denah Panti Werda Elim ........................ 38 

Gambar 2.6 Siteplan PW Elim ........................................................................... 43 

Gambar 2.6 Aula................................................................................................ 44 

Gambar 2.8 Ruang Obat .................................................................................... 44 

Gambar 2.9 Ruang Obat .................................................................................... 44 

Gambar 2.10 Interior Ruang Gracia (VIP Room)................................................ 45 

Gambar 2.11 Suasana Kantor Panti Werdha Elim ............................................. 45 

Gambar 2.12 Ruang Kesabaran ........................................................................ 46 

Gambar 2.13 Ruang Berkumpul In Door ............................................................ 46 

Gambar 2.14 Ruang Berkumpul Semi Out Door  ............................................... 46 

Gambar 2.15 Ruang Berkumpul Out Door ......................................................... 47 

Gambar 2.16 Suasana Ruang Kesabaran, Damai, Sejahtera ............................ 47 

Gambar 2.17 Area Cuci ..................................................................................... 47 

Gambar 2.18 Dapur dan Pantry ......................................................................... 48 

Gambar 2.19 Gudang dan Ruang Kasih ............................................................ 48 

Gambar 2.20 Suasana Ruang Kebaikan dan Sukacita ...................................... 49 

Gambar 2.21 Kamar Mandi ................................................................................ 49 

Gambar 2.22 Koridor ......................................................................................... 50 

Gambar 2.23 Halaman....................................................................................... 50 

Gambar 2.24 Tempat Parkir .............................................................................. 51 

Gambar 2.25 Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan, Cibubur

 .......................................................................................................................... 52 



 
 

xvii 
 

Gambar 2.26 Siteplan Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan, 

Cibubur ......................................................................................... 54 

Gambar 2.27 (a)Foto Pasien; (b)Nursing Stationary; (c)Suasana Kamar; 

(d)Tempat Tidur ............................................................................ 56 

Gambar 2.28 Tempat Tidur, Suasana di Kamar Tidur PSTW Budi Mulia 01, 

Cipayung ....................................................................................... 59 

Gambar 2.29 Penempatan Tempat Tidur ........................................................... 59 

Gambar 2.30 Kamar Mandi PSTW Budi Mulia 01 Cipayung .............................. 60 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Magelang ............................................................. 68 

Gambar 3.2 Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kabupaten Magelang ................ 71 

Gambar 3.3 Ketiga Alternatif Site (Yang Tidak Terlalu Jauh dari Pusat Kota)  ... 74 

Gambar 3.4 Alternatif Site 1  .............................................................................. 75 

Gambar 3.5 Alternatif Site 2 ............................................................................... 76 

Gambar 3.6 Alternatif Site 3  .............................................................................. 77 

Gambar 3.7 Kondisi Site Tapak Terpilih ............................................................. 78 

Gambar 3.8 Site PSTW ..................................................................................... 79 

 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Gambar 4.1 Eksisting Site Terpilih ..................................................................... 81 

Gambar 4.2 Jalur Pengunjung ........................................................................... 82 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengelola ........................................................ 82 

Gambar 4.4 Sirkulasi Ruang Pengelola ............................................................. 85 

Gambar 4.5 Sirkulasi Ruang Tim Medik ............................................................. 86 

Gambar 4.6 Sirkulasi Ruang Pengunjung .......................................................... 87 

Gambar 4.7 unit lansia ....................................................................................... 94 

Gambar 4.8 Kamar mandi lansia ....................................................................... 95 

Gambar 4.9 Ruang tamu unit hunian ................................................................. 95 

Gambar 4.10 Loading dock pengunjung ............................................................ 96 

Gambar 4.11 Pintu masuk lansia / diffable ......................................................... 96 

Gambar 4.12 Jalur diffable ................................................................................. 96 

Gambar 4.13 Ruang Makan ............................................................................... 97 

Gambar 4.14 Aula .............................................................................................. 97 



 
 

xviii 
 

Gambar 4.15 Lay out keterampilan menyulam ................................................... 98 

Gambar 4.16 Lay out keterampilan merajut ....................................................... 98 

Gambar 4.17 Lay out ruang laundry................................................................... 98 

Gambar 4.18 Lay out parkir ............................................................................... 99 

Gambar 4.19 Area istirahat lansia di luar masa ................................................. 99 

Gambar 4.20 Pedestrian / Jogging track lansia ................................................ 100 

Gambar 4.21 Contoh Pola Monolit ................................................................... 101 

Gambar 4.22 Contoh Pola Kompak ................................................................. 102 

Gambar 4.23 Contoh Pola Linear .................................................................... 102 

Gambar 4.24 Contoh Pola Grid ........................................................................ 103 

Gambar 4.25 Contoh Pola Cluster ................................................................... 103 

Gambar 4.26 Contoh Pola Memusat ................................................................ 104 

Gambar 4.27 Pola Sirkulasi Linear .................................................................. 105 

Gambar 4.28 Pola Sirkulasi Radial .................................................................. 105 

Gambar 4.29 Pola Sirkulasi Grid ...................................................................... 106 

Gambar 4.30 Pola Sirkulasi Organik ................................................................ 107 

Gambar 4.31 Pondasi Batu Kali ....................................................................... 108 

Gambar 4.32 Pondasi Sumuran dan Tiang Pancang ....................................... 108 

Gambar 4.33 Pondasi Foot Plate ..................................................................... 108 

Gambar 4.34 Struktur Rangka ......................................................................... 109 

Gambar 4.35 Rangka Atap Kayu ..................................................................... 110 

Gambar 4.36 Rangka Atap Baja ...................................................................... 111 

Gambar 4.37 Rangka Atap Beton Bertulang .................................................... 111 

 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Gambar 5.1 Eksisting Site Terpilih ................................................................... 116 

Gambar 5.2 Site Terpilih .................................................................................. 117 

Gambar 5.3 Eksisting Klimatologi .................................................................... 118 

Gambar 5.4 Analisis Klimatologi ...................................................................... 119 

Gambar 5.5 Sistem Cross – Ventilation dalam Bangunan ................................ 120 

Gambar 5.6 Hasil Klimatologi........................................................................... 120 

Gambar 5.7 Eksisting Kebisingan .................................................................... 121 

Gambar 5.8 Analisis Kebisingan ...................................................................... 121 

Gambar 5.9 Pohon Jati dan Bambu ................................................................. 123 



 
 

xix 
 

 

Gambar 5.10  Fungsi Vegetasi ........................................................................ 123 

Gambar 5.11  Hasil Kebisingan ....................................................................... 124 

Gambar 5.12 Eksisting Aksesibilitas ................................................................ 124 

Gambar 5.13 Analisis Aksesibilitas .................................................................. 125 

Gambar 5.14 Hasil Aksesibilitas ...................................................................... 125 

Gambar 5.15 View ke Dalam Site .................................................................... 126 

Gambar 5.16 Analisis View  ............................................................................. 126 

Gambar 5.17 Analisis View to Site ................................................................... 127 

Gambar 5.18 Hasil View to Site ....................................................................... 128 

Gambar 5.19 Analisis View from Site ............................................................... 128 

Gambar 5.20 Analisis View from Site ............................................................... 129 

Gambar 5.21 Eksisting Topografi ..................................................................... 129 

Gambar 5.22 Analisis Topografi ....................................................................... 129 

Gambar 5.23 Hasil Topografi ........................................................................... 130 

Gambar 5.24 Eksisting Orientasi Bangunan .................................................... 130 

Gambar 5.25 Analisis Orientasi Bangunan ...................................................... 131 

Gambar 5.26 Hasil Orientasi Bangunan ........................................................... 131 

Gambar 5.27 Zoning Fasilitas .......................................................................... 132 

Gambar 5.28 Organisasi Ruang ...................................................................... 136 

Gambar 5.29 Konsep Rencana Pola Masa ...................................................... 154 

Gambar 5.30 Standar Kebisingan .................................................................... 155 

Gambar 5.31 Ventilasi Alami ........................................................................... 156 

Gambar 5.32 Ventilasi Semi Buatan – Exhaust Fan ........................................ 156 

Gambar 5.33 Aliran Sistem Pompa Sumur ...................................................... 157 

Gambar 5.34 Distribusi Air Bersih PDAM ......................................................... 157 

Gambar 5.35 Sistem Pembuangan Air Kotor ................................................... 158 

Gambar 5.36 Pasokan Listrik ke Bangunan ..................................................... 159 

Gambar 5.37 Mekanisme Penerapan Sistem Jaringan Listrik pada Bangunan 159 

Gambar 5.38 Sprinkler ..................................................................................... 160 

Gambar 5.39 Hydrant-Box dan Fire-Extinguiser .............................................. 161 

Gambar 5.40 Contoh Rancangan Penangkal Petir dengan Sistem Faraday .... 162 

Gambar 5.41 Contoh Rangkaian Nursing Call ................................................. 163 



 
 

xx 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Diagram 2.1 Struktur Organisasi PW Elim ......................................................... 40 

Diagram 2.2 Struktur Organisasi Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang ....... 64 

 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Diagram 4.1 Sirkulasi Ruang Lansia .................................................................. 82 

 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Diagram 5.1 Hubungan ruang antar kelompok ................................................. 135 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 

mengenai pengertian lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas. 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 oleh 

Badan Pusat Statistik RI dalam Buletin Jendela Data dan Informasi 

Kesehatan tahun 2013, yakni Jawa Tengah menempati tingkat ke III dengan 

persentase 10,34% penduduk lansia menurut provinsi. Lihat gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi 
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI 

Penduduk lanjut usia memerlukan program pelayanan kesejahteraan 

sosial, guna meningkatkan angka harapan hidupnya melalui program 

pelayanan kesejahteraan sosial yang terencana, tepat guna dan tetap 

memiliki karakteristik yang harmonis dalam perlindungan sosial. Hal itu 

sesuai dengan penjelasan UUD 1945, Pasal 28H, ayat 1, bahwa “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

Jawa Tengah 
10,34 % 
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memperoleh pelayanan kesehatan”. Akan tetapi masih ada penduduk lanjut 

usia terlantar di Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi laporan 

pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2013, adalah sebanyak 125.951 jiwa (3,48%) lanjut usia terlantar 

dari jumlah penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun adalah sebanyak 

3.611.999 jiwa lanjut usia (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013). Lanjut 

usia terlantar berhak memperoleh pelayanan publik melalui unit pelayanan 

sosial di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya program pelayanan 

kesejahteran sosial bagi lanjut usia (Wijaya, 2013). 

Berdasarkan Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di 

Indonesia oleh Departemen Sosial RI tahun 2003, pada mulanya program 

pemerintah dalam penanganan terhadap penduduk lanjut usia lebih 

menekankan pemberian santunan kepada yang terlantar sesuai Undang – 

Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun, 

saat ini kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang lebih luas dengan 

memberikan dorongan untuk memberdayakan dan meningkatkan 

kesejahteraan lanjut usia kepada keluarga dan masyarakat agar dapat 

mendukung terwujudnya lanjut usia yang berguna, berkualitas dan mandiri. 

Penanganan permasalahan lanjut usia yang berkembang selama ini dikenal 

dengan melalui dua cara, yaitu pelayanan dalam panti dan luar panti. 

Pelayanan dalam Panti Sosial Tresna Werdha meliputi pemberian pangan, 

sandang, papan, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan bimbingan mental 

keagamaan, serta pengisian waktu luang termasuk didalamnya rekreasi, 

olahraga dan keterampilan. Sedangkan pada pelayanan diluar panti para 

lanjut usia tetap berada dilingkungan keluarganya dengan diberikan bantuan 

permakanan dan pemberdayaan di bidang Usaha Ekonomis Produktif (UEP). 

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten yang ada di 

provinsi Jawa Tengah. Daerah ini merupakan wilayah pedesaan 

berkembang dengan iklim tropis yang sejuk. Meskipun pedesaan, wilayah ini 

cukup ramai wisatawan, dikarenakan banyak situs budaya, sejarah, dan 

keagamaan disini. Dibuktikan dengan Kabupaten Magelang pernah 

mendapatkan award sebagai Kabupaten Pengembangan Pariwisata 2014. 

Potensi lokal wilayah ini perlahan terus dibina dan dikembangkan, karena 
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dari hal inilah yang nantinya akan mendongkrak perekonomian daerah dan 

membantu mewujudkan terwujudnya lansia sejahtera melalui bantuan dana 

APBD Kab/ Kota yang bermula dari masyarakat itu sendiri. 

Menurut BPS Jateng pada tahun 2012 lanjut usia di Kabupaten 

Magelang adalah sebanyak 98.366 jiwa. Seiring dengan meningkatnya 

jumlah lansia, turut serta membawa berbagai permasalahan. Permasalahan 

yang umum pada lansia di daerah pedesaan adalah kemisikinan, 

ketelantaran, kecacatan, serta tidak adanya sanak saudara yang 

mendampingi dan memberikan bantuan perekonomian. Hal yang demikian 

ini yang harus diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya. Dan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 tahun 2004 pasal 15e 

bahwa, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi 

penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar, 

fakir miskin, orang terlantar. 

Dalam kehidupan sosial, terdapat konsep “home”( rumah ; tanah air) 

yang juga menjadi parameter kebahagiaan seorang manusia dalam 

hidupnya sehari hari. Kita mengenal istilah “Home sweet home” dan 

“rumahku istanaku” dimana biasa diartikan sebagai sebuah “place” (tempat) 

yang paling membahagiakan, tempat yang paling berkesan, tempat yang 

apabila seseorang pergi jauh maka kelak akan kembali ke sana, sebuah 

tempat dimana setiap individu menyimpan harapan, tempat yang paling 

dicari dimana seseorang bisa merasakan kehangatan cinta dan perhatian 

dari orang orang yang mencintai dan dicintai (Najjah, 2009). 

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa dibutuhkannya sebuah Panti 

Sosial Tresna Werdha untuk menampung manusia lanjut usia yang terlantar 

utamanya yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak lagi memiliki sanak 

saudara. Selanjutnya Kabupaten Magelang sebagai alternatif didirikannya 

Panti Sosial Tresna Werdha oleh Dinas Sosial Jawa Tengah dibawah 

Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang didukung oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Magelang, guna membimbing dan melayani para manula 

terlantar agar tercapainya kesejahteraan lansia di Jawa Tengah utamanya di 

Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Dengan mengangkat konsep home 

diharapkan lansia tidak hanya mendapatkan tempat penampungan saja, 
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namun mendapatkan tempat bernaung yang memberikan kebahagiaan 

sebagaimana yang dapat diberikan dari sebuah rumah. 

1.2 Permasalahan 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan Panti 

Sosial Tresna Werdha ini adalah: 

a. Bagaimana karakteristik lansia dan permasalahannya serta hunian yang 

layak di hari tua; 

b. Bagaimana menciptakan sebuah panti sosial dan bentuk desain untuk 

manusia lanjut usia dengan segala aktivitas yang ada sesuai dengan 

kebutuhan – kebutuhan khususnya; 

c. Bagaimana pembobotan dan pemilihan tapak yang sesuai untuk 

mendirikan PSTW; 

d. Bagaimana menciptakan sebuah Panti Sosial Tresna Werdha dengan 

pendekatan konsep home yang memberikan kebahagiaan dan 

kenyamananan layaknya sebuah rumah. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan perencanaan bangunan Panti Sosial Tresna Werdha 

(PSTW) ini adalah adalah untuk turut serta mengkontribusikan ide konsep 

dan desain perencanaan dan perancangan dalam menghadirkan Panti 

Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Magelang sebagai upaya 

penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti bagi masyarakat lanjut usia 

terlantar umumnya agar sejahtera dan hidup secara wajar dalam lingkungan 

sosial, dengan menyediakan fasilitas yang layak dan memadai oleh Dinas 

Sosial Jawa Tengah. 

Sasaran perencanaan bangunan Panti Sosial Tresna Werdha 

(PSTW) ini adalah: 

a. Mengumpulkan data terkait Lansia, Panti Sosial Tresna Werdha dan 

melakukan studi banding; 

b. Melakukan pembobotan dan pemilihan tapak; 

c. Menganalisis pendekatan fungsional, site maupun pendekatan desain 

yang digunakan. 
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1.4 Batasan dan Asumsi 

Adapun batasan dan asumsi Panti Sosial Tresna Werdha di 

Kabupaten Magelang meliputi: 

a. Batasan 

1) Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) ini adalah 

masyarakat lansia terlantar yang berusia 60 tahun keatas sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 

1; 

2) Penghuni PSTW ini adalah lansia terlantar baik terlantar dari 

keluarga, yang datang dari masyarakat maupun tuna wisma atau 

gelandangan yang telah diseleksi pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah; 

3) Penghuni PSTW ini juga terdapat lansia swasta yang mampu 

membayar akomodasi sewa panti guna mendukung anggaran 

dalam panti. 

b. Asumsi 

1) Lokasi yang dipilih merupakan rencana penggunaan lahan yang 

berdasarkan pada RDTRK dan RTRW Kab. Magelang, dimana 

lokasi site yang dipilih dan diperuntukkan untuk fasilitas social; 

2) Proyek ini dianggap telah seuai dengan dasar pendirian hukum, 

layak dan dapat direalisasikan dengan asumsi bahwa 

pendanaannya berasal dari kerjasama Pemerintah Daerah Jawa 

Tengah. Dana dianggap telah tersedia dan proses pelaksanaannya 

melalui tender; 

3) Proyek ini dibangun sekaligus secara menyeluruh, tidak secara 

bertahap dan tidak direncanakan untuk berkembang secara fisik. 

Karena itu ruang yang ada harus dapat dimanfaatkan secara 

optimal dan seefisien mungkin, dengan fasilitas yang memeadai 

dan secara rutin dilakukan pemeliharaan bangunannya; 

4) Kondisi lahan yang akan digunakan untuk proyek ini diasumsikan 

sebagai lahan yang siap bangun / lahan kosong. 
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1.5 Metode Perancangan 

Penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan 

“Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Magelang” ini dilakukan dengan 

beberapa macam pendekatan dengan pengumpulan data yang bertujuan 

untuk memperoleh data yang akurat terhadap kebutuhan akan besaran 

manfaat dan keberadaannya untuk mewujudkan proyek ini maka perlu 

dilakukan beberapa langkah, yakni: 

a. Menentukan Judul Tugas Akhir 

Penentuan judul yang sesuai dengan usulan yang diajukan 

dimana meliputi nama proyek serta lokasi yang akan ditempati. 

b. Mengumpulkan Data 

1) Wawancara 

Melakukan tanya jawab langsung dengan pihak – pihak yang terkait 

dengan proyek yang direncanakan untuk data yang diperoleh yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan dari 

penghuni panti tersebut. Hal ini bertujuan agar data yang didapat 

lebih lengkap dan konkrit tentang aktifitas sehari – hari dan fasilitas 

yang dimiliki panti tersebut. 

2) Studi Banding 

Dengan mendatangi salah satu panti werdha terbaik di Kota 

Semarang sebagai referensi studi banding secara langsung, lalu 

melakukan perbandingan terhadap segi arsitektural yang dirancang 

untuk memperoleh gambaran secara obyektif tentang arah 

perencanaan desain dengan melakukan pengamatan langsung. 

3) Studi Literatur 

Merupakan studi pengenalan dan pengumpulan data tentang panti 

Werdha, dalam proses penyusunan laporan, baik dari buku majalah, 

data statistik dan beberapa data yang dapat mendukung proyek ini 

diantaranya data dari internet. 

4) Studi Standarisasi 

Mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan proyek 

yang direncanakan untuk melengkapi data masukan dalam proses 

perencanaan dan perancangan. Adapun yang dibahas adalah 

mengenai standarisasi ruang dan bentuk dalam konteks arsitektural. 
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Yang diambil dari “Ernest Neuferts Standart Jilid 1 dan 2 (Versi 

Bahasa Indonesia)”. Sedangkan referensi yang diambil sebagai 

dasar – dasar dalam perancangan arsitektur yaitu “Dimensi 

Manusia dan Ruang Interior (Julius Panero, AIA, ASID dan Martin 

Zelnik, AIA, ASID; penerbit: Erlangga)”. 

5) Studi Lokasi 

Dengan melakukan studi lokasi pada site yang telah dipilih guna 

mengenali karakter site ynag menyangkut batasan, kendala dan 

potensi yang ada. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Panti Sosial Tresna 

Werdha di Kabupaten Magelang dengan pendekatan konsep home adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, batasan 

dan asumsi, metode pembahasan, sistematika laporan, serta alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang uraian umum mengenai manusia lanjut usia, teori tentang 

Panti Sosial Tresna Werdha, pendekatan konsep home, serta studi kasus 

beberapa panti Werdha. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi tentang uraian tentang Kabupaten Magelang dan potesi dan kebijakan 

tata ruang Kabupaten Magelang, kriteria, pembobotan dan tapak terpilih.  

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi paparan mengenai analisis pendekatan kontekstual, fungsional, 

arsitektural. 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Panti Sosial Tresna 

Werdha yang berisi site terpilih dan konsepp zoning, konsep peruangan, 

konsep utilitas. 
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1.7 Alur Pikir 

Berikut alur pikir LP3A Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten 

Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1.2 Alur Pikir LP3A Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Magelang 
Sumber : Penulis (2015) 

 

Latar Belakang: 

 Meningkatnya jumlah lansia terlantar di Jawa Tengah  

 Adanya program pemerintah daerah untuk menyetahterakan lansia berupa panti sosial 

 Sebagian Lansia memilih tinggal dilingkungannya di hari tua, sebagian lagi memilih di 
panti sosial 

 Konsep home dalam panti diharapkan bisa mendukung aktivitas  lansia. 

Tujuan: 

 Menyediakan wadah bagi para lansia 
terlantar yang terletak Kabupaten Magelang 
agar sejahtera di hari tua dengan aktivitas 
positif bersama lansia lainnya dan hidup 
secara wajar dalam lingkungan sosial 

 Mengurangi adanya lansia terlantar 
utamanya di Provinsi Jawa Tengah 
khususnya lansia di daerah Kabupaten 
Magelang yang mana sebagai pilihan 
didirikannya PSTW. 

Permasalahan: 

 Bagaimana menciptakan sebuah panti sosial dan 
bentuk desain untuk manusia lanjut usia dengan segala 
aktivitas yang ada sesuai dengan kebutuhan – 
kebutuhan khususnya 

 Bagaimana menciptakan sebuah Panti Sosial Tresna 
Werdha dengan pendekatan konsep home yang 
memberikan kebahagian dan kenyamananan layaknya 
sebuah rumah 

 Bagaimana menciptakan kesan sebuah Panti Sosial 
Tresna Werdha yang nyaman dan hommy secara 
eksterior dan bagaimana memberikan kemudahan 
dalam sirkulasi dan  beraktifitas bagi lansia secara 
interior 

Data Perencanaan: 

 Studi Literatur 

 Studi Banding 

 Data Tapak 

 Analisis tapak 

 Analisis Fisik 

 Analisis Non Fisik 

Konsep 
Perancangan 

Desain 
Perancangan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Mengenai Lansia 

2.1.1 Pengertian Tentang Lanjut Usia 

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap 

perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu dan 

merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Menurut Notoatmodjo 

(2007), batasan lanjut usia (lansia) dapat ditinjau dari aspek biologi, 

sosial, dan usia atau batasan usia, yaitu: 

a. Aspek Biologi 

Lansia ditinjau dari aspek biologi adalah orang/ individu yang 

telah menjalani proses penuaan (menurunnya daya tahan fisik yang 

ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan 

berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian). Hal ini 

disebabkan seiring meningkatnya usia terjadi perubahan dalam 

struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ 

b. Aspek Sosial  

Dari sudut pandang sosial, lansia merupakan kelompok sosial 

tersendiri. Di Negara Barat, lansia menduduki strata sosial di bawah 

kaum muda. Bagi masyarakat tradisional di Asia, lansia menduduki 

kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat 

c. Aspek Umur 

Dari kedua aspek di atas, pendekatan umur adalah yang 

paling memungkinkan untuk mendefinisikan lansia secara tepat. 

Beberapa pendapat mengenai pengelompokkan usia lansia adalah 

sebagai berikut: 

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), lanjut usia 

adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan 

batas usia 60 tahun ke atas. 

2) UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteran Lanjut Usia 

menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah 

mencapai umur 60 tahun keatas. 
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3) Departemen Kesehatan RI membuat pengelompokkan sebagai 

berikut: 

a) Kelompok Pertengahan Umur: kelompok usia dalam masa 

vertilitas yaitu masa persiapan usia lanjut yang menunjukkan 

keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54 tahun) 

b) Kelompok Usia Lanjut Dini: kelompok dalam masa prasenium 

yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut (55-64 tahun) 

c) Kelompok Usia Lanjut: kelompok dalam masa senium (65 

tahun ke atas) 

d) Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi: kelompok yang 

berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang 

hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat atau cacat 

4) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat pengelompokan 

sebagai berikut: 

a) Usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 tahun 

b) Usia lanjut adalah kelompok usia antara 60-70 tahun 

c) Usia lanjut tua adalah kelompok usia antara 75-90 tahun 

d) Usia sangat tua adalah kelompok usia di atas 90 tahun. 

5) Menurut Second World Assembly on Ageing (SWAA) di Madrid (8-

12 April 2002) yang menghasilkan Rencana Aksi Internasional 

Lanjut Usia bahwa seseorang disebut sebagai lansia jika berumur 

60 tahun ke atas (di negara berkembang) atau 65 tahun ke atas 

dinegara maju. 

2.1.2 Kategori Lansia 

Menurut Cooper Clare, Markus dan Francis Carolyn (1998) bahwa 

dilihat dari usia dan aktifitasnya, lansia dapat dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Lansia 

 Young Old Old Old – Old 

Kondisi 

Umum 

 Usia antara 55-70 

 Relatif   sehat, 

makmur, bebas 

 Sekitar   70-80 

tahun dan lebih 

 Membutuhkan 

 Sekitar 80 tahun 

keatas 

 Membutuhkan 
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 Young Old Old Old – Old 

dari   tanggung 

jawab tradisional 

akan pekerjaan   

dan keluarga, 

berpendidikan, 

aktif dalam hal 

politik 

pelayanan sosial 

yang mendukung 

 Membutuhkan fitur-

fitur spesial pada 

lingkungan fisik     

seiring dengan 

masalah- masalah 

kesehatan yang 

berkembang pada 

diri mereka 

pelayanan sosial 

yang mendukung 

 Membutuhkan fitur-

fitur spesial pada 

lingkungan fisik     

seiring dengan 

masalah-masalah 

kesehatan  yang 

berkembang pada 

diri mereka 

Kebutuhan 

Tempat 

Tinggal 

 Komunitas 

pensiunan 

 Komunitas orang 

dewasa 

 Perawatan untuk 

sekumpulan orang 

 Pusat perawatan 

berkelanjutan 

 Perawatan   di 

area kediaman 

 Rumah perawatan 

 Perawatan residen 

 Perawatan pribadi 

Kemampuan  Mandiri 

 Aktif 

 Semi-independent 

 Semi-aktif (dalam 

kelompok) 

 Sangat bergantung 

pada orang lain 

 Pasif (pergerakan 

terbatas) 

 Memiliki kebutuhan 

lebih untuk 

perawatan 

kesehatan 

Tipikal 

Kegiatan 

 inisiatif pribadi 

 kegiatan sosial 

 bersenang-

senang 

 rekreasi 

 berhubungan 

dengan 

kesehatan  dan 

kemakmuran 

 inisiatif sendiri dan 

kelompok 

 cenderung 

menetap 

 sosial 

 berhubungan 

dengan kesehatan 

dan kemakmuran  

 terbatas (inisiatif 

orang lain) 

 berkelompok 

 menetap 

 sosial 

 therapeutic 

Sumber : Cooper Clare, Marcus & Carolyn Francis, 1998 



12 
 

 
 

2.1.3 Penurunan Kondisi pada Lansia 

Secara normal, seseorang yang berada pada keadaan usia lanjut 

akan mengalami penurunan berbagai organ atau sistem tubuh, baik dari 

segi anatomi maupun fungsional. Menurut Hurlock (1996) beberapa 

penurunan yang terjadi pada lansia adalah sebagai berikut: 

a. Penurunan fisik 

Meliputi: 

1) Lansia tidak tahan terhadap temperatur yang sangat panas atau 

sangat dingin. Hal ini disebabkan oleh menurunnya fungsi 

pembuluh darah pada kulit; 

2) Dalam kemampuan visual, lansia mengalami kemunduran dalam 

hal ketajaman dan luas pandangan. Mata kurang peka dalam 

melihat cahaya dengan intensitas terlalu tinggi dan lebih sensitif 

terhadap sesuatu yang menyilaukan serta kurang mampu 

membedakan warna; 

3) Dalam kemampuan pendengaran, lansia mengalami kesulitan 

dalam menangkap frekuensi percakapan yang kecil atau besar di 

waktu bersamaan; 

4) Dalam kemampuan indera perasa, lansia menjadi kurang 

menyadari akan perubahan suhu, rasa dan bau; 

5) Penurunan fungsi sistem motorik (otot dan rangka), antara lain 

berkurangnya daya tumbuh dan regenerasi, kemampuan mobilitas 

dan kontrol fisik, semakin lambatnya gerakan tubuh, dan sering 

terjadi getaran otot (tremor). Jumlah otot berkurang, ukurannya 

menciut, volume otot secara keseluruhan menciut dan fungsinya 

menurun. Terjadi degenerasi di persendian dan tulang menjadi 

keropos (osteoporosis); 

6) Kulit tubuh menjadi berkerut karena kehilangan elastisitas dan 

mudah luka apabila tergores benda yang cukup tajam. Kulit tubuh 

menjadi lebih kering dan tipis; 

7) Semakin tua usia seseorang, tingkat kecerdasan semakin 

menurun, memori berkurang, kesulitan berkonsentrasi, lambatnya 

kemampuan kognitif dan kerja saraf. 
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b. Penurunan psikologis 

Meliputi: (Oeniyati, Yulia: 2005) 

1) Demensia adalah suatu gangguan intelektual/daya ingat yang 

sering terjadi pada orang yang berusia > 65 tahun; 

2) Depresi. Gangguan depresi merupakan hal yang terpenting dalam 

problem lansia. Usia bukan merupakan faktor untuk menjadi 

depresi tetapi suatu keadaan penyakit medis kronis dan masalah-

masalah yang dihadapi lansia yang membuat mereka depresi. 

Gejala depresi pada lansia adalah kehilangan minat, 

berkurangnya energi (mudah lelah), konsentrasi dan perhatian 

berkurang, kurang percaya diri, sering merasa bersalah, pesimis, 

gangguan pada tidur dan gangguan nafsu makan; 

3) Delusi merupakan suatu kondisi dimana pikiran terdiri dari satu 

atau lebih delusi. Delusi diartikan sebagai ekspresi kepercayaan 

yang dimunculkan kedalam kehidupan nyata seperti merasa 

dirinya diracun oleh orang lain, dicintai, ditipu, merasa dirinya sakit 

atau disakiti; 

4) Gangguan kecemasan merupakan gangguan psikologis berupa 

ketakutan yang tidak wajar/phobia. Kecemasan yang tersering 

pada lansia adalah tentang kematiannya; 

5) Gangguan tidur. Usia lanjut adalah faktor tunggal yang paling 

sering berhubungan dengan peningkatan kejadian gangguan tidur 

yang berupa gangguan tidur di malam hari (sering terbangun di 

dini hari) dan sering merasa ngantuk terutama di siang hari. 

c. Penurunan Sosial  

Menurut Chandra (2012) meliputi: 

1) Masa pensiun menyebabkan sebagian lansia sering merasa ada 

sesuatu yang hilang dari hidupnya. Beberapa perasaan yang 

dirasakan adalah sebagai berikut: 

a) Kehilangan status atau kedudukan sosial sebelumnya, baik di 

dalam masyarakat, tempat kerja atau lingkungan; 

b) Kehilangan pertemanan baik di lingkungan masyarakat; 

c) Kehilangan gaya hidup yang biasa dijalaninya. 
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2) Banyak lansia yang merasa kesepian atau merasa terisolasi dari 

lingkungan di sekitarnya, antara lain karena jarang tersedia 

pelayanan kendaraan umum khusus bagi lansia, tingginya tingkat 

kejahatan di sekitar lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. 

2.1.4 Permasalahan Lansia 

Menurut Mangoenprasodjo dan Setiono (2005), permasalahan 

lansia terjadi karena secara fisik mengalami proses penuaan yang disertai 

dengan kemunduran fungsi pada sistem tubuh sehingga secara otomatis 

akan menurunkan pula keadaan psikologis dan sosial dari puncak 

pertumbuhan dan perkembangan. Permasalahan-permasalahan yang 

dialami oleh lansia, diantaranya: 

a. Kondisi mental: secara psikologis, umumnya pada usia lanjut terdapat 

penurunan baik secara kognitif maupun psikomotorik. Contohnya, 

penurunan pemahaman dalam menerima permasalahan dalam 

kelambanan dalam bertindak 

b. Keterasingan (loneliness): terjadi penurunan kemampuan pada 

individu dalam mendengar, melihat, dan aktivitas lainnya sehingga 

merasa tersisih dari masyarakat. 

c. Post power syndrome: kondisi ini terjadi pada seseorang yang semula 

mempunyai jabatan pada masa aktif bekerja. Setelah berhenti 

bekerja, orang tersebut merasa ada sesuatu yang hilang dalam 

hidupnya. 

d. Masalah penyakit: selain karena proses fisiologis yang menuju ke 

arah degeneratif, juga banyak ditemukan gangguan pada usia lanjut, 

antara lain: infeksi, jantung dan pembulu darah, penyakit metabolik, 

osteoporosis, kurang gizi, penggunaan obat dan alkohol, penyakit 

syaraf (stroke), serta gangguan jiwa terutama depresi dan 

kecemasan. 

Permasalahan yang dialami lansia memberikan kesimpulan bahwa 

dengan keterbatasan yang di alami maka harus diciptakan suatu 

lingkungan yang dapat membantu aktivitas lansia dengan 

keterbatasannya. 
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2.1.5 Alternatif Tempat Tinggal bagi Lansia sebagai Pemenuhan 

Kebutuhan 

Beberapa alternatif tempat tinggal Lanjut Usia di beberapa Negara 

yang telah mengalami banyak perkembangan, yaitu : (Parker, 1988) 

a. Aging in place 

Lansia memilih rumah yang telah mereka tempati semenjak dahulu 

sebagai tempat tinggal mereka, hal ini dikarenakan mereka telah 

memiliki rasa nyaman dan rasa memiliki atas rumah mereka dan tidak 

mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. 

b. Home sharing 

Lansia memilih untuk berbagi tempat tinggal dengan satu atau dua 

lansia lainnya, dengan keuntungan bahwa mereka tidak harus 

merawat tempat tinggal mereka sendiri, dan beban itu dapat 

dihadapai bersama. 

c. Extended household/ Echo housing/ Granny flats 

Lansia tinggal bersama anak atau sanak saudaranya. 

d. Modular homes/ mobile homes 

Beberapa lansia memilih untuk menjalankan gaya hidup yang 

sederhana dan mengurangi pengeluaran dengan menjual rumah yang 

kemudian diganti degan rumah mobil. Biasanya ditempatkan di taman 

tempat trailer atau tempat lain yang mengizinkan. 

e. Retirement residences 

Merupakan sebuah tempat tinggal menyerupai apartemen yang 

disediakan khusus untuk pensiunan. Tiap unit yang disediakan 

memiliki ukuran yang efisien dengan satu kamar tidur. Apartemen ini 

menyediakan fasilitas umum berupa ruang untuk komunal untuk 

melakuakn berbagai kegiatan secara bersama-sama dan fasilitas 

olahraga yang didisain khusus untuk lansia. 

f. Retirement communities 

Merupakan sebuah perkampungan atau kota kecil dengan perumahan 

untuk para usia pensiun dan tersedia fasilitas-fasilitas yang mudah 

diakses oleh para lansia. 
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g. Group homes 

Merupakan sebuah kelompok tempat tinggal dalam sebuah komunitas 

yang didisain khusus untuk membantu lansia yang cacat. 

h. Residential cares 

Sebuah bangunan tempat tinggal bersama, berupa asrama di mana 

terdapat staf medic yang bertugas menjaga dan membatu lansia 

untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Di dalamnya juga terdapat 

sebuah program yang dirancang untuk lansia berkegiatan dan 

dikontrol oleh staf yang bertugas. 

2.2 Panti Sosial Tresna Werdha 

2.2.1 Esensi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor: 4/PRS-3/KPTS/2007 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut 

Usia Dalam Panti dalam Departemen Sosial R.I. bahwa Panti Sosial 

Tresna Werdha adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan 

bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup 

secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Panti Sosial Tresna 

Werdha/ Panti Sosial Lanjut Usia sebagai lembaga pelayanan Sosial 

Lanjut usia berbasis panti yang dimiliki pemerintah maupun swasta dan 

yang memiliki berbagai sumber daya yang berfungsi untuk mengantisipasi 

dan merespon kebutuhan lanjut usia yang terus meningkat. Berbagai 

program pelayanan lanjut usia seperti: pelayanan subsidi silang, 

pelayanan harian lanjut usia (day-care service), dan pelayanan perawatan 

rumah (home care service) dapat dilakukan tanpa meninggalkan 

pelayanan utamanya kepada lanjut usia terlantar. 

Panti Sosial Tresna Werdha juga dikenal sebagai Panti Werdha, 

Panti Jompo maupun Sasana Tresna Werdha. Panti dalam bahasa Jawa 

berarti rumah atau tempat (kediaman) dan Werdha (Jompo) juga dalam 

bahasa Jawa memiliki arti sudah tua sekali. Dari kedua pengertian di atas, 

Panti Sosial Tresna Werdha atau Panti Jompo dapat diartikan sebagai 

sebuah rumah atau tempat tinggal bagi orang yang sudah tua. (Najjah, 

2009). 
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2.2.2 Fungsi dan Tujuan PSTW 

a. Fungsi 

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha atau panti jompo adalah 

sebagai tempat untuk menampung manusia lanjut usia yang 

menyediakan fasilitas dan aktifitas khusus untuk manula yang dijaga 

dan dirawat oleh suster atau pekerja social (Murti, 2013). 

Secara umum, Panti Sosial Tresna Werdha atau Panti werdha 

mempunyai fungsi sebagai berikut: (Herwijayanti, 1997) 

1) Pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia (dalam memenuhi 

kebutuhan pokok lansia) dengan sistem penyantunan di dalam 

panti; 

2) Menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan 

memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-

aktivitas sosial-rekreas serta membuat lansia dapat menjalani 

proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. 

b. Tujuan 

Tujuan utama Panti Jompo adalah untuk menampung manusia 

lanjut usia dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki 

tempat tinggal dan keluarga atau yang memiliki keluarga namun 

dititipkan karena ke tidak mampuan keluarga untuk merawat manula 

(Murti, 2013). 

Sesuai dengan permasalahan lansia, pada umumnya 

penyelenggaraan Panti Werdha mempunyai tujuan antara lain: 

(Departemen Sosial RI, 1997) 

1) Agar terpenuhi kebutuhan hidup lansia; 

2) Agar dihari tuanya dalam keadaan tentram lahir dan batin; 

3) Dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. 

2.2.3 Jenis – Jenis Panti Jompo Berdasarkan Kepemilikan  

Menurut Murti (2013),  jenis – jenis Panti Jompo berdasarkan 

kepemilikan yaitu: 

a. Panti Jompo Milik Pemerintah 

Panti Sosial ini berada di dalam naungan Direktorat Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia. Biasanya Panti 
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Sosial ini tidak memungut biaya dari manula atau biasanya bersubsidi 

dan memiliki donatur spontanitas. Panti jompo ini menyediakan 

fasilitas, sandang, pangan dan papan sesuai dengan kebutuhan 

kaum manula. Kebanyakan penghuni manula disini adalah yang 

terlantar, tidak memiliki cukup nafkah dan mandiri (Panti Sosial 

Tresna Werdha). 

b. Panti Jompo Milik Swasta/ Yayasan 

Panti Sosial ini tidak berada di dalam lingkungan Direktorat 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Bersifat berdiri sendiri dan dimiliki oleh 

yayasan sosial yang mengorganisir panti secara langsung. Panti 

Sosial ini memiliki standar iuran yang bersifat wajib namun sesuai 

dengan kemampuan keungan manula dan memiliki donator tetap dan 

juga donator spontanitas. Panti ini menyediakan fasilitas, sandang, 

pangan dan papan sesuai dengan kebutuhan kaum manula. 

Kebanyakan penghuni manula disini biasanya yang memiliki keluarga 

namun tidak cakap untuk mengurus manula. 

2.2.4 Tipe – Tipe Panti Lansia 

Berdasarkan faktor ketergantungan lansia, maka tipe pemukiman 

untuk lansia dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu: (Dianita, 2009) 

a. Independent Elderly Housing (Rumah Orang Tua yang Mandiri) 

Rumah konvensional untuk lansia yang bersifat mandiri sepenuhnya. 

Umumnya bangunannya seperti rumah tinggal dan ditempati oleh 

beberapa lansia yang masih mandiri dengan fasilitas selayaknya 

rumah tinggal. 

b. Independent Elderly/ Family Mixed Housing (Rumah Campuran 

Keluarga Orang Tua Mandiri) 

Fasilitas harus disediakan untuk orang-orang tua yang mandiri dan 

digabungkan dengan tipe rumah konvensional. 

c. Dependent Elderly Housing (Rumah Orang Tua yang Bergantung) 

Orang tua disini hidupnya masih tergantung pada fasilitas pendukung 

dan bentuk bangunan ini seperti bangunan rumah sakit. 

d. Independent/ Dependent Elderly Mixed Housing (Rumah Campuran 

Orang Tua Mandiri dan Bergantung) 
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Fasilitas untuk lansia yang bergantung dan lansia yang bisa 

memenuhi kebutuhannya sendiri (mandiri). Pada umumnya bangunan 

ini berbentuk seperti rumah tinggal dengan fasilitas pendukung yang 

memadai. 

Tipe-tipe panti lansia berdasarkan fasilitas yang tersedia, antara 

lain : 

a. Skilled nursing facilities (Fasilitas perawatan terampil) 

Pelayanan perawatan selama 24 jam. Biasanya lansia berasal dari 

rumah sakit yang kondisinya serius dan membutuhkan terapi 

rehabilitasi khusus. 

b. Intermediate care facilities (Fasilitas perawatan lanjutan) 

Pelayanan perawatan professional tetapi tidak 24 jam, beberapa 

terapi medis disediakan tetapi difokuskan pada program-program 

sosial. Pelayanan inidisediakan untuk orang yang membutuhkan lebih 

dari sekedar kamar dan makanan atau perawatan oleh perawat. 

c. Residential care facilities (Fasilitas Perawatan Rumah) 

Pelayanan perawatan yang menawarkan kamar dan makanan serta 

beberapa perawatan perseorangan seperti membantu memandikan 

dan berpakaian serta pelayanan-pelayanan sosial. 

2.2.5 Pelaku Kegiatan PSTW 

Pelaku Kegiatan di Panti Sosial Tresna Werdha atau Panti Jompo 

pada umumnya adalah: (Putri dkk, 2014) 

a. Kelompok Lansia yang dilayani (Realita, 2010) 

1) Tipe Mandiri (Potensial/ Produktif) 

a) Lansia masih sanggup melaksanakan aktifitas sehari-hari 

sendiri dan masih dapat berkarya atau mempunyai kegiatan 

tertentu; 

b) Interaksi antar sesama lansia maupun dengan para petugas 

PSTW tinggi. 

2) Tipe Semi Mandiri 

a) Lansia masih dapat melaksanakan beberapa aktifitas sehari - 

hari sendiri hanya perlu bantuan untuk saat-saat tertentu saja, 

seperti mandi, mencuci, berjalan-jalan di taman, dll; 
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b) Kesehatannya kurang baik, penglihatan dan pendengarannya 

sudah kurang baik, karena itu butuh pengawasan yang agak 

ketat; 

c) Menggunakan alat bantu tongkat atau kursi roda. 

3) Tipe Non Mandiri (Non Potensial/ Non Produktif) 

a) Tidak dapat melakukan aktifitas apapun secara mandiri, 

karena itu dibutuhkan tenaga perawat 1X24 jam; 

b) Seluruh aktifitasnya sehari-hari dilakukan di dalam ruangan 

atau di ruang tidur masing-masing; 

c) Rawan terhadap penyakit. 

b. Suster dan Dokter 

c. Pembina Kegiatan Sosial atau pengunjung 

d. Pengelola dan Staff 

2.2.6 Klasifikasi Kegiatan PSTW  

Menurut Murti (2013) klasifikasi kegiatan PSTW, yaitu: 

a. Kegiatan Staf 

1) Memantau dan menjaga manula; 

2) Memeriksa kesehatan secara rutin; 

3) Memastikan manula tetap aktif dengan menciptakan beberapa 

program aktifitas; 

4) Menyediakan layanan pangan; 

5) Membantu dan merawat manula yang kesulitan; 

6) Mengurus dan merawat segala keperluan panti. 

b. Kegiatan Manula 

1) Melakukan aktifitas melatih fisik, seperti senam; 

2) Menjaga kebersihan dan kerapihan kamar dan seluruh panti; 

3) Melakukan aktifitas keseharian seperti menerima pangan, 

mencuci pakaian, menjemur dan lain-lain; 

4) Bersosialisasi dengan sesama manula dan sesama staf; 

5) Melakukan aktifitas keterampilan dan kesenian; 

6) Menerima pemeriksaan kesehatan rutin; 

7) Menerima bimbingan psikis dan spiritualitas sesuai agama yang 

dianut manula; 
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8) Beristirahat. 

2.2.7 Klasifikasi Fasilitas PSTW 

Berikut beberapa fasilitas yang harus ada pada PSTW atau panti 

jompo dalam buku Time Saver Standards for Building Types (2nd edition), 

antara lain: 

a. Fasilitas Administrasi; 

b. Fasilitas Staff; 

c. Fasilitas Umum; 

d. Fasilitas  kesehatan, perawatan dan jenazah; 

e. Pelayananan Konsumsi; 

f. Area Penyimpanan; 

g. Area Pengelolaan dan utilitas; 

h. Fasilitas Perawat. 

2.2.8 Persyaratan Umum  

Standarisasi panti telah dituangkan dalam Lampiran Keputusan 

Mentri Sosial RI. Nomor : 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial 

dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial, sebagai landasan untuk 

menetapkan standar pelayanan panti. Standar panti sosial adalah 

ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi 

penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial 

lainnya yang sejenis. Adapun yang dimaksud dengan panti sosial adalah 

lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi 

untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan para penyandang 

mental, maupun sosial. 

Standar umum sebagaimana dimaksud adalah: 

a. Kelembagaan, meliputi: 

1) Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang 

berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan 

pembinaan profesionalnya; 

2) Visi dan Misi; 

3) Organisasi dan Tata Kerja. 
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b. Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek: 

1) Aspek penyelenggara panti terdiri dari unsur pimpinan, unsur 

operasional, dan unsur penunjang; 

2) Pengembangan personil panti. 

c. Sarana Prasarana, mencakup: 

1) Pelayanan Teknis. Mencakup peralatan asesmen, bimbingan 

social, keterampilan fisik dan mental; 

2) Perkantoran, memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, dan 

lain-lain; 

3) Umum, memiliki ruang makan, ruang tidur, kamar; 

mandi, dan lain-lain. 

d. Pembiayaan 

Memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun tidak 

tetap. 

e. Pelayanan sosial dasar 

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari manula, meliputi: makan, 

tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan. 

f. Monitoring dan evaluasi, meliputi: 

1) Monev proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang 

diberikan kepada manula; 

2) Monev hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap manula, 

untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan manula 

setelah memperoleh proses pelayanan. 

2.2.9 Prinsip – Prinsip Perancangan PSTW 

Menurut Pynos dan Regnier (1991) tertulis tentang 12 macam 

prinsip yang diterapkan pada lingkungan dalam fasilitas lansia untuk 

membantu dalam kegiatan-kegiatan lansia. Kedua-belas prinsip ini 

dikelompokkan dalam aspek fisiologis dan psikologis, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Aspek fisiologis 

1) Keselamatan dan Keamanan 

Yaitu penyediaan lingkungan yang memastikan setiap 

penggunanya tidak mengalami bahaya yang tidak diinginkan. 
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Lansia memiliki permasalahan fisik dan panca indera seperti 

gangguan penglihatan, kesulitan mengatur keseimbangan, 

kekuatan kaki berkurang, dan radang persendian yang dapat 

mengakibatkan lansia lebih mudah jatuh atau cedera. Penurunan 

kadar kalsium di tulang, seiring dengan proses penuaan, juga 

dapat meningkatkan resiko lansia mengalami patah tulang. 

Permasalahan fisik ini menyebabkan tingginya kejadian 

kecelakaan pada lansia 

2) Signage/ Orientation/ Wayfindings 

keberadaan penunjuk arah di lingkungan dapat mengurangi 

kebingungan dan memudahkan menemukan fasilitas yang 

tersedia. Perasaan tersesat merupakan hal yang menakutkan dan 

membingungkan bagi lansia yang lebih `lanjut dapat mengurangi 

kepercayaan dan penghargaan diri lansia. Lansia yang mengalami 

kehilangan memori (pikun) lebih mudah mengalami kehilangan 

arah pada gedung dengan rancangan ruangan-ruangan yang 

serupa (rancangan yang homogen) dan tidak memiliki petunjuk 

arah. Lihat gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Contoh penunjuk arah 
Sumber : https://www.colourbox.com/preview/4616464-blank-old-

directional-road-sign-post-over-blue-sky.jpg  

 

 

https://www.colourbox.com/preview/4616464-blank-old-directional-road-sign-post-over-blue-sky.jpg
https://www.colourbox.com/preview/4616464-blank-old-directional-road-sign-post-over-blue-sky.jpg
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3) Aksebilitas dan Fungsi 

Tata letak dan aksebilitas merupakan syarat mendasar untuk 

lingkungan yang fungsional. Aksebilitas adalah kemudahan untuk 

memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas 

bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia. Lihat 

gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Contoh pegangan di Panti Werdha 
Sumber : http://putyourfaithinaction.org/people/family_services/  

4) Adaptabilitas 

Yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

Aksebilitas dan fungsi, Tata letak dan aksebilitas merupakan 

syarat mendasar untuk lingkungan yang fungsional. Aksebilitas 

adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, 

prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar 

mobilitas lanjut usia. 

b. Aspek Psikologis 

1) Privasi 

Yaitu kesempatan bagi lansia untuk mendapatkan ruang/ tempat 

mengasingkan diri dari orang lain atau pengamatan orang lain 

sehingga bebas dari gangguan yang tak dikenal. Auditory privacy 

merupakan poin penting yang harus diperhatikan. 

2) Interaksi Sosial 

Yaitu kesempatan untuk melakukan interaksi dan bertukar pikiran 

dengan lingkungan sekeliling (sosial). Salah satu alasan penting 

untuk melakukan pengelompokkan berdasarkan umur lansia di 

panti werdha adalah untuk mendorong adanya pertukaran 

informasi, aktivitas rekreasi, berdiskusi, dan meningkatkan 

http://putyourfaithinaction.org/people/family_services/
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pertemanan. Interaksi sosial mengurangi terjadinya depresi pada 

lansia dengan memberikan lansia kesempatan untuk berbagi 

masalah, pengalaman hidup dan kehidupan sehari-hari mereka. 

Lihat gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Interaksi sesama lansia 
Sumber: http://www.villagecooperative.com/about-us/  

3) Kemandirian 

Yaitu kesempatan yang diberikan untuk melakukan aktivitasnya 

sendiri tanpa atau sedikit bantuan dari tenaga kerja panti werdha. 

Kemandirian dapat menimbulkan kepuasaan tersendiri pada 

lansia karena lansia dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukannya sehari-hari tanpa bergantung dengan orang lain. 

4) Dorongan/ Tantangan 

Yaitu memberi lingkungan yang merangsang rasa aman tetapi 

menantang. Lingkungan yang mendorong lansia untuk beraktifitas 

didapat dari warna, keanekaragaman ruang, pola-pola visual dan 

kontras. 

5) Aspek Panca Indera 

Kemunduran fisik dalam hal penglihatan, pendengaran, 

penciuman yang harus diperhitungkan di dalam lingkungan. Indera 

penciuman, peraba, penglihatan, pendengaran, dan perasaan 

mengalami kemunduran sejalan dengan bertambah tuanya 

seseorang. Rangsangan indera menyangkut aroma dari dapur 

atau taman, warna dan penataan dan tekstur dari beberapa 

bahan. Rancangan dengan memperhatikan stimulus panca indera 

dapat digunakan untuk membuat rancangan yang lebih 

merangsang atau menarik. 

http://www.villagecooperative.com/about-us/
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6) Ketidak-asingan/ Keakraban 

Lingkungan yang aman dan nyaman secara tidak langsung dapat 

memberikan perasaan akrab pada lansia terhadap lingkungannya. 

Tinggal dalam lingkungan rumah yang baru adalah pengalaman 

yang membingungkan untuk sebagian lansia. Menciptakan 

keakraban dengan para lansia melalui lingkungan baru dapat 

mengurangi kebinggungan karena perubahan yang ada. 

7) Estetik/ Penampilan 

Yaitu suatu rancangan lingkungan yang tampak menarik. 

Keseluruhan dari penampilan lingkungan mengirimkan suatu 

pesan simbolik atau persepsi tertentu kepada pengunjung, teman, 

dan keluarga tentang kehidupan dan kondisi lansia sehari-hari. 

8) Personalisasi 

Yaitu menciptakan kesempatan untuk menciptakan lingkungan 

yang pribadi dan menandainya sebagai “milik” seorang individu. 

Tempat tinggal lansia harus dapat memberikan kesempatan bagi 

mereka untuk mengungkapkan ekspresi diri sendiri dan pribadi. 

2.3 Pendekatan Konsep Home 

2.3.1 Definisi Rumah 

Menurut Poerwadarminta (1976) bahwa rumah adalah bangunan 

untuk tempat tinggal, dan bangunan pada umumnya seperti gedung dan 

lain sebagainya Rumah merupakan hal terpenting dalam hidup manusia, 

rumah sangat potensial untuk membantu manusia dalam berkembang 

ataupun menghadapi ancaman dalam hidup.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul sebuah kata baru yaitu 

home dalam bahasa Indonesia berarti Rumah. Rumah merupakan tempat 

dimana manusia tinggal. Rumah ada dalam pengalaman-pengalaman 

manusia, tempat yang selalu mereka ingat-ingat kembali, sumber 

imajinasi dan inspirasi. Rumah memiliki konteks fisik dan sosial dalam 

kehidupan sehari-hari (Chaudhury dan Graham, 2005). 
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Hal ini sehubungan dengan alam bawah sadar manusia yang 

secara tidak sadar mengangkat kembali memori mereka, kisah hidup 

mereka dari sejak kecil hingga dewasa. Tetapi, rumah bukanlah sekedar 

“rumah” (House is not a home) (Paul, 2001). 

Sebuah rumah hanyalah sebuah struktur fisik (contoh: apartemen, 

atau residen). Namun, “rumah” merupakan sebuah aset kekayaan yang 

berasal dari perkembangan budaya, demografi, dan keadaan psikologis 

yang terkait dengan struktur fisik tersebut. Home really is where the heart 

is (Paul, 2001). 

2.3.2 Rumah dan Kebutuhan Dasar Manusia 

Untuk hidup, manusia membutuhkan tempat-tempat dalam ruang 

untuk mereka berkegiatan dalam rangka bertahan hidup, misal untuk 

bekerja, berkembang biak dan beristirahat. Pada kasus lansia, rumah 

merupakan sebuah tempat yang sangat memorial, tempat yang tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat berhuni, tetapi tempat dimana mereka 

tumbuh dan berkembang, tempat mereka membina keluarga, tempat 

mereka menyaksikan tumbuh kembang anak mereka, tempat mereka 

melalui berbagai kejadian manis dan pahit dalam sepanjang hidup 

mereka. Hal ini juga berhubungan dengan manusia sebagai makhluk 

hidup, yang memiliki akal dan pikiran, manusia memiliki kebutuhan-

kebutuhan dasar, kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan 

kepuasan diri, dan kebutuhan pengaktualisasian diri.  

Lima tahapan hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, 

meliputi:  
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Tabel 2.2 Hierarki Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow 

Hierarki Kebutuhan Deskripsi 

Self Actualization 

Needs 

Kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya    

sesuai dengan potensinya. Kebutuhan   kreatif, 

realisasi diri, perkembangan diri. Kebutuhan harkat 

kemanusiaan untuk mencapai tujuan, terus maju, 

menjadi lebih baik. Kebutuhan berkaitan dengan 

pengetahuan dan pemahaman, pemakaian 

kemampuan kognitif secara positif mencari 

kebahagiaan dan pemenuhan kepuasan alih-alih 

menghindari rasa sakit. Masing-masing kebutuhan 

berpotensi sama, satu bisa mengganti lainnya. 

Esteem Needs Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, 

kepercayaan diri, kemandirian. 

Kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, 

status, ketenaran, dominasi,   menjadi   penting, 

kehormatan dan apresiasi. 

Love Needs/ 

Belonging-Ness 

Kebutuhan kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, 

anak. Kebutuhan menjadi bagian kelompok, 

masyarakat. (Menurut Maslow, kegagalan kebutuhan 

cinta & memiliki ini menjadi sumber hampir semua 

bentuk psikopatologi). 

Safety Needs Kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, 

hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. 

Psychological 

Needs 

Kebutuhan homeostatik: makan, minum, gula, garam, 

protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. 

Sumber: Wardalisa 

Kelima Hierarki Maslow tersebut dapat juga dihubungkan dengan 

hierarki rumah/lingkungan, yang digambarkan dengan piramid kebutuhan 

Rumah (Israel, 2003), berdasarkan model tersebut, “Home as Self-

acualization (rumah sebagai sarana untuk aktualsasi diri)”dapat tercapai 
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setelah semua level dari kebutuhan dasar akan rumah terpenuhi, yaitu: 

(lihat gambar 2.4) 

a. Home as shelter (Rumah sebagai tempat berlindung) 

Rumah merupakan sebuah struktur yang memenuhi kebutuhan fisik 

dasar manusia termasuk kebutuhan akan keamanan dan 

perlindungan. 

b. Home as psychogical satisfaction (Rumah sebagai pemenuhan 

kepuasan psikologis) 

Rumah sebagai arena yang memenuhi kebutuhan manusia untuk 

mengekspresikan diri mereka sendiri, untuk berbagi perasaan cinta 

dan rasa memiliki. 

c. Home as social satisfaction (Rumah sebagai pemenuhan kepuasan 

sosial) 

Rumah berfungsi sebagai tempat yang memenuhi kebutuhan manusia 

akan privasi, kebebasan dan kemerdekaan, juga turut membantu 

dalam menentukan harkat seseorang sebagai bagian dari sebuah 

komunitas. 

d. Home as aesthetic satisfaction (Rumah sebagai pemenuhan 

kepuasan estetika) 

Rumah berfungsi sebagai sarana untuk menikmati keindahan. 

e. Home as self-Actualization (Rumah sebagai pemenuhan 

pengaktualisasian diri). Rumah berfungsi untuk mengekspresikan diri 

 

Gambar 2.4 Piramida Kebutuhan Rumah 
Sumber: Israel, 2003 

Home  

as self – 

Actualization 

Home as aesthetic 
satisfaction 

Home as social satisfaction 

Home as psychogical satisfaction 

Home as shelter 
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Bagi makhluk hidup, rumah tidak hanya berperan sebagai tempat 

berteduh, tempat berlindung dari cuaca yang tidak menentu ataupun 

tempat melakukan kegiatan. Rumah memiliki fungsi dan makna yang jauh 

lebih dalam daripada sekedar untuk berteduh. Rumah adalah dimana 

manusia berpijak, sesuatu yang sangat mencerminkan diri kita. Sebuah 

tempat yang penuh arti dan memiliki sebuah identitas lingkungan yang 

memberikan rasa memiliki dan hubungan (Farasara, 2003). 

Berdasarkan teori diatas, jelas bahwa sebuah rumah tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat berhuni, melainkan memiliki makana yang jauh 

lebih dalam daripada itu. Dalam perspektif manusia, rumah dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk proses pemuasan segala kebutuhan 

penghuninya atau sebaliknya sebuah rumah merupakan refleksi atau 

jawaban dari penghuninya. Dari pengertian – pengertian inilah muncul 

sebuah konsep home sweet home, yang dapat diartikan sebagai sebuah 

tempat yang memiliki kenangan manis, Tempat yang bila manusia pergi 

jauh, maka mereka ingin kembali ke sana, tempat dimana sanak 

keluarganya berada. Selain itu, rumah juga berfungsi sebagai simbol 

status (status conferring function) sekaligus sebagai media pembantu 

dalam pengembangan dan pencapaian akhir pemilik atau penghuninya 

(Norman, 1977). 

Kebutuhan dasar manusia akan rumah harus benar-benar 

terpenuhi dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Adapun 

rumah juga harus memberikan jaminan keamanan bagi pemiliknya, 

dengan demikian sebuah ruma baru dapat dikatakan sebagai rumah. 

Pada level ini, rumah memiliki sebuah makna yaitu tidak hanya sebagai 

struktur fisik melainkan sebagai symbol (Israel, 2003).  

2.3.3 What Makes House become Home?  

 Home really is where the heart is. (Paul, 2001). Begitulah kira-kira 

perumpaan yang tepat untuk sebuah rumah. Rumah merupakan tempat 

seseorang mendapatkan cinta, tawa, kebahagiaan. Setiap kejadian dalam 

hidup kita, sebagian besar terjadi di dalam rumah, mulai dari lahirnya 

seorang anak, kemudian anak itu tumbuh dan berkembang, belajar 

berjalan, belajar mengucapkan kata pertama, pertama kali masuk 
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sekolah, seterusnya hingga akhirnya si anak tumbuh dewasa dan kembali 

siklus tersebut berulang. 

Rumah, sebagaimana sebuah hunian, dapat dideskripsikan dalam 

beberapa aspek penilaian. Terdapat enam aspek untuk menentukan 

apakah sebuah house hanya berfungsi sebagai residence ataukah 

sebagai sebuah home, keenam kunci tersebut adalah haven (tempat 

berlindung), order (pengaturan), identity (identitas), connectedness 

(keterhubungan), warmth (kehangatan), and physical suitability 

(kecocokan secara fisik): (Paul, 2001) 

a. Rumah merupakan tempat berlindung yang melingkupi penghuninya 

dengan privasi, keamanan, perlindungan dan pertahanan dari apa-

apa yang dapat membahayakan mereka 

b. Rumah membantu penghuninya untuk mengetahui posisi mereka di 

dunia ini. Rumah merupakan pusat, dimana mereka melakukan 

banyak hal dan lantas kembali. rumah merupakan salah satu cara 

untuk mereka mengatur kehadirannya di dunia. Hal ini tidak hanya 

dalam bentuk keruangan, tetapi juga secara keduniawian. Rumah 

memiliki keterikatan yang kuat dengan sense of continuity (rasa 

kesinambungan): pengalaman masa kecil, pergi dan kembali, dan 

pola hidupnya sehari-hari. 

c. Rumah merupakan sumber identitas penghuninya. Sebagai makhluk 

sosial, rumah memberikan rasa kekeluargaan kepada mereka, 

hubungan antar suku bangsa, dan status sosio-ekonomi. Rumah 

merupakan bagian penting dari “siapa diri mereka”. Melalui ekspresi 

diri dan personalisasi diri, rumah menjadi sebuah representasi akan 

diri penghuni itu sendiri. Rumah merupakan simbol dari diri manusia 

sendiri. Penghuni membentuk identitas tersebut dengan merubah 

rumah dari sekedar residen belaka menjadi sebuah home, akan tetapi 

mereka juga memperoleh identitasnya sendiri dalam setiap bagian 

dari rumah tersebut. 

d. Melalui order dan identity, rumah berarti memiliki keterhubungan. Pola 

keruangan dan pengaturan jasmani membantu penghuninya untuk 

merasakan bahwa mereka terhubung dengan orang tertentu, tempat 

tertentu, dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Penghuni 
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juga merasakan adanya kehadiran mereka sebagai bagian dari 

sebuah keluarga ataupun sebuah kelompok, dan juga merupakan 

bagian dari kebudayaan. 

e. Rumah adalah kehangatan. Rumah menciptakan sebuah kualitas 

yang penghuni ada didalamnya. Kehangatan ini simbolik dan 

interpersonal. Kehangatan tercipta karena adanya suatu hubungan 

timbal balik antara rumah dengan penghuninya, antar sesama 

penghuninya, dan antara rumah, penghuni dan lingkungan 

sekitarnnya. 

f. Secara nyata, rumah lebih dari sekedar aspek fisik (material). Hal ini 

berarti, bentuk dan struktur dari rumah itu sendiri memiliki kecocokan 

dengan kebutuhan psikologi mereka. 

Apabila, manusia memiliki keberuntungan dan memenuhi keenam 

aspek tersebut, maka rumah akan memiliki gambaran pribadi dan sosial 

yang begitu hebat baginya, dan sangat besar kemungkinanya untuk 

mereka merasakan rasa kepemilikan, kebahagian, kebebasan 

mengekspresikan diri, dan memiliki hubungan yang baik di dalam rumah. 

Tidak semua orang memiliki rumah (home), seseorang dapat 

dikatakan sebagai homeless (tuna wisma) apabila rumah mereka tidak 

memenuhi aspek-aspek di atas. Secara fisik, mereka memiliki hunian, 

namun hunian tersebut hanya berfungsi sebagai sebuah hunian tanpa 

makna yang dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah rumah 

karena hunian tersebut berfungsi hanya sebatas tempat untuk tinggal, 

tidak memiliki keterkaitan dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan 

apa yang terdapat di dalam rumah, maupun di sekeliling rumah 

(kehidupan sosial). 

Selain aspek-aspek tersebut di atas, terdapat beberapa aspek 

penting lainnya yang dapat menciptakan konsep home, yaitu: 

(Rybczynski, 1987) 

a. Nostalgia 

Nostalgia berarti rasa rindu, Hal ini sehubungan dengan 

kejadian dan memori yang telah dialami oleh seseorang selama 

menjalani masa hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia 

banyak mengalami kejadian, dan dalam kasus ini, kejadian berlokasi 
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di rumah. Menurut Robert dengan adanya rumah, manusia memiliki 

berbagai elemen-elemen penting dalam pikirannya, termasuk 

mengenai tempat kediaman itu sendiri, objek- objek personal, dan 

lingkungan mikro dan disanalah, rumah sebagai memori dan rutinitas 

ataupun ritual (Chaudhury dan Graham, 2005). 

b. Menurut Jung dan Cooper Marcus, rumah dan pertumbuhan manusia 

terhubung secara intim (Israel, 2003)  

Sebuah rumah, biasanya dihuni oleh sebuah keluarga, baik itu 

keluarga kecil atau keluarga yang terdiri dari beberapa generasi 

(keluarga besar/extended family). Di antara penghuni rumah, yang 

saling memiliki dan mempunyai hubungan darah ataupun hubungan 

kekeluargaan yang sangat dekat, keintiman bisa terjadi di dalamnya. 

Keluarga ini saling berbagi, dalam keadaan sulit ataupun senang, 

saling menghibur, mengisi, dan saling menyayangi, memberi 

perhatian, bagi mereka bagian lainnya adalah bagian dari diri mereka, 

mereka adalah satu kesatuan dan tak dapat terpisahkan karena 

mereka sudah ditakdirkan untuk hidup bersama. Hadirnya sebuah 

keintiman dalam rumah juga merupakan sebuah hasil dari perubahan-

perubahan penting yang terjadi dalam sebuah keluarga yaitu 

keberadaan anak-anak (Rybczynski, 1987). 

Anak-anak inilah yang (bagi lansia) merupakan salah satu 

sumber kebahagiaan mereka, salah satu cara agar mereka tidak 

kesepian dalam menghadapi masa tua mereka. 

c. Privasi 

Privasi merupakan keinginan seseorang untuk tidak diganggu 

kesendiriannya. Hal ini diwujudkan dengan adanya privasi di antara 

anggota keluarga lainnya. Contoh bentuk perwujudan privasi ini 

adalah personal possession (Rybczynski, 1987), keinginan pribadi 

masing-masing anggota keluarga untuk mengatur ruangan miliknya, 

seperti peletakkan furniture, warna cat kamar, ataupun peletakkan 

foto-foto, sebagai bagian dari keinginan penghuninya untuk 

menunjukkan siapa mereka dan keintiman yang mereka bawa ke 

dalam rumah (Clare, 1998) 
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Privasi dapat pula diwujudkan dalam bentuk ruang yang disebut 

personal space (Paul, 2001). Personal space adalah batas maya yang 

mengelilingi diri mereka dan tidak boleh diinvasi oleh orang lain. 

d. Kenyamanan dan well-being 

Kenyamanan dilihat dari perspektif psikologis manusia berarti 

feeling good atau merasakan sesuatu yang baik, benar dan layak. 

Kenyamanan dapat juga merupakan sebuah pengalaman subjektif 

terhadap kepuasan (Rybczynski, 1987). Namun. Untuk menentukan 

tingkat kenyamanan, tiap-tiap individu harus mengalaminya secara 

personal. 

Terdapat dua deskripsi mengenai kenyamanan, yang pertama, 

definisi kenyamanan menurut Billy Baldwin seorang disainer interior, 

”kenyamanan adalah sebuah ruangan yang berfungsi bagi anda dan 

tamu anda. Furnitur yang dilapisi dengan kain pelapis, ruangan 

tersebut kemudian memiliki sebuah meja untuk menaruh minuman  

atau buku, aku lelah dengan dekorasi yang terencana”. Adapun 

deskripsi kedua adalah menurut seorang arsitek, Christopher 

Alexander: “Bayangkan diri anda berada di sore hari pada musim 

dingin, ditemani dengan satu poci teh, sebuah buku, sebuah lampu 

baca, dan dua atau tiga buah bantal untuk bersandar. Dan sekarang, 

buatlah diri anda merasa nyaman. Tidak selamanya ketika anda 

merasakan kenyamanan tersebut, anda dapat memberitahukannya ke 

orang lain dengan kata-kata. Maksud saya, Jadi, anda hanya 

menikmatinya untuk diri anda sendiri” (Najjah, 2009) 

e. Ketepatgunanaan (efficiency) 

Ketepatgunaan di sini berarti, rumah haruslah memenuhi 

kebutuhan penghuninya, sesuai dengan pribadi penghuni, sehingga 

apapun yang dilakukan dalam rumah ini akan lebih efisien, seperti 

misalnya adanya ruang music untuk mereka yang gemar memainkan 

alat musik, atau membuat sebuah lemari penyimpanan, sehingga 

ketika ingin menggunakan barang tertentu, penghuni sudah dapat 

mengetahui dimana mereka dapat memperoleh barang yang mereka 

cari. Atau, memenuhi kebutuhan penghuni yang sudah mulai sulit 

berjalan dengan menyediakan alat bantu berjalan. 
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f. Hiburan (leisure) 

Rumah juga harus berfungsi sebagai sumber hiburan, di saat 

lingkungan luar tidak mendukung, maka rumahlah yang akan 

mengambil peran. Memiliki benda kesayangan, atau orang 

kesayangan di dalam rumah tentu akan memberikan hiburan sendiri 

bagi penghuni. 

g. Ketenangan (ease) 

Dalam kasus Lansia, ketenangan merupakan hal yang 

dibutuhkan oleh mereka, di usia yang sudah mulai menua lansia 

membutuhkan suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota dan 

mobilisasi yang sangat tinggi, untuk lebih menikmati masa 

pensiunnya. 

2.3.4 Kaitan Panti Sosial Tresna Werdha 

Seiring dengan proses degenerasi yang terjadi pada lansia, terjadi 

perubahan fisik, mental dan psikologis pada setiap orang. Secara 

biologis, gejala-gejalanya antara lain adalah melambatnya proses berpikir, 

berkurangnya daya ingat (short memory lost), kurangnya kegairahan, 

perubahan pola tidur fungsi-fungsi tubuh tidak dapat lagi berfungsi 

dengan baik, dan pergeseran libido, yang berarti akan membutuhkan 

bantuan orang lain untuk melakukan berbagai aktivitas, dan akan 

mengalami penyakit degeneratif. Hal ini menyebabkan lansia akan 

membutuhkan perhatian ekstra dari orang-orang disekitarnya, baik anak, 

cucu, ataupun sebayanya. Peningkatan ini juga diringi dengan perubahan 

psikologis dan sosiologis dimana kualitas hidup mereka semakin 

menurun, terjadi penurunan kapasitas mental, perubahan peran sosial, 

kepikunan (dementia), depresi, belum lagi manifestasi komplek dari 

depresi. 

Selain itu, menurunnya kemampuan indera perasa (sense) 

berakibat pada kurangnya informasi yang dapat diterima dari lingkungan 

dan kepekaan akan stimulasi menurun. Terlalu banyak informasi dan 

stimulasi bisa menjadi suatu gangguan bagi para lansia. Hal ini 

disebabkan karena saat berada dalam situasi yang kompleks, asing dan 

tidak dapat diperkirakan, lansia sulit beradaptasi, merasa stress dan 
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waktu untuk memproses atau bereakssi menjadi lebih lambat (Powel, 

1975). 

Dengan demikian, dibutuhkan sebuah lingkungan yang dirancang 

untuk lansia sebaik mungkin sehingga mampu merspon kebutuhan-

kebutuhan dan kondisinya. Lingkungan sebisa mungkin menyesuaikan 

dengan karakter dan kategori lansia. Tindakan ini dapat berupa 

penyediaan suatu hunian yang memang khusus didisain untuk lansia. Hal 

ini dikarenakan, lima kebutuhan dasar manusia yang sudah disebutkan di 

atas, akan semakin dibutuhkan oleh lansia, seiring bertambahnya usia 

mereka. Seperti yang juga telah disebutkan sebelumnya, dimana lansia 

seringkali merasa tidak aman, tidak berdaya, sehingga mereka 

memerlukan dukungan untuk dapat kembali percaya diri, sehingga 

kebutuhan kepuasan diri dan aktualisasi diri mereka kembali terpenuhi. 

Hal-hal tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan institusi Panti 

Jompo atau Panti Sosial Tresna Werdha yang menjadi alternatif pilihan 

tempat tinggal bagi lansia, dengan berbagai macam alasan pribadi yang 

dimiliki oleh para penghuninya dalam memilih Panti Jompo ini sebagai 

tempat tinggal. Karena apabila panti jompo sudah menjadi pilihan mereka 

untuk bertempat tinggal, untuk beraktivitas, maka segala sesuatu yang 

ada di dalamnya perlu dirancang untuk dapat memenuhi kriteria tersebut. 

Hal-hal yang dapat panti jompo akomodasikan bagi lansia, berperan 

penting untuk membantu lansia bertahan hidup terhadap lingkungannya 

dan menjadikannya sebagai tempat tinggal dan bersosialisasi (dwelling). 

Namun, perlu juga diperhatikan, bahwa para lansia ini jangan sampai 

merasa dimanjakan dan akhirnya tidak mau berdiri sendiri, panti jompo 

perlu diarahkan kepada kebutuhan untuk tetap mandiri di masa tua 

dengan tetap memperhatikan aspek yang mungkin timbul akibat proses 

penuaan. 

Namun, perlu diingat bahwa tidak selamanya para lansia memilih 

Panti sebagai alternatif tempat tinggal berdasarkan keinginan diri mereka 

sendiri, oleh karena itu, diharapkan konsep home yang direncanakan 

dapat terwujud di dalamnya. Dengan harapan, apabila konsep home 

tersebut telah dapat diterapkan di Panti Jompo atau Panti Sosial Tresna 

Werdha, maka panti tidak lagi hanya berperan sebagai tempat 
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penampungan orang lanjut usia yang terlantar, sebagaimana telah 

dipaparkan dalam definisi panti werdha dalam Lampiran : Keputusan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 4/PRS-3/KPTS/2007 tentang 

Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti dalam Departemen 

Sosial RI, melainkan dapat menggantikan posisi home yang tidak dapat 

mereka dapatkan dari rumah mereka. 

2.4 Studi Banding Fungsi Sejenis 

2.4.1 Panti Werda Elim Pelkris Semarang 

a. Deskripsi Umum 

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Yayasan 

PELKRIS (Pelayanan Kristen) mengelola 5 unit yang berorientasi 

non-profit sesuai dengan bidang masing-masing, meliputi pelayanan 

bagi para lanjut usia, penyandang cacat netra, dan penyediaan 

fasilitas bagi menunjang kegiatan kerohanian gereja-gereja di 

Indonesia umumnya, dan Jawa Tengah / Semarang khususnya, dan 

pelayanan lain yang relevan dengan misi dan visi Yayasan PELKRIS. 

Pelayanan bagi para lanjut usia disini adalah Panti Werda 

“Elim”. Bagian unit pelayanan dari PELKRIS ini, memiliki nama “Elim” 

yang dalam Alkitab Perjanjian Lama merupakan sebuah oase dimana 

bangsa Israel menemukan sumber mata air dan makanan. 

Menjadi kerinduan mereka yang menyandang nama tersebut 

untuk dapat memberikan kesejukan bagi mereka yang letih, yaitu 

para lanjut usia yang membutuhkan tempat bernaung yang tentram di 

sebuah rumah yang lebih dikenal dengan sebutan Panti Werda. 

Mengawali pelayanannya ditahun 1966 sampai saat ini, PW Elim 

berlokasi di Jl. Dr. Cipto 132 Semarang, sudah mencapai usia 49 

tahun dan keberadaannya terasa semakin dibutuhkan. Lihat gambar 

2.5 
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Gambar 2.5 Tampak Depan dan Foto Denah Panti Werda Elim 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Mengingat perkembangan zaman dimana keluarga-keluarga 

muda terpaksa meninggalkan rumah untuk bekerja, maka perawatan/ 

pengawasan orang tua, khususnya yang sudah mengalami 

kemunduran jasmani / rohani sering menjadi beban tersendiri. Untuk 

itu PW Elim yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur berusaha untuk 

menjawab kebutuhan tersebut.  

Bersama Bapak Slamet Basuki sebagai pimpinan, ada 45 

orang karyawan yang terbagi dalam bidang perawatan jasmani, 

kerohanian, administrasi, dapur, kebun dan cucian yang berusaha 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan para lanjut usia. 

Perawatan fisik secara umum seperti makan/ minum dan 

membantu membersihkan diri bagi mereka yang membutuhkan 

bantuan adalah aktivitas mereka sehari-hari. Namun tidak dilupakan 

pemeliharaan kesehatan bagi para lansia yang meskipun kondisi 

jasmaninya secara alamiah mengalami kemunduran, namun mereka 

berusaha untuk sedapa mungkin menghambat proses kemunduran 

tersebut lewat “terapi gerak persendian” yang dilatih oleh seorang 

fisioterapis dari bagian fisioterapi RSU dr. Kariadi. Pemeriksaan 

medis dilakukan rutin seminggu tiga kali oleh seorang tenaga medis 

dan pemeliharaan kesehatan sehari-hari ditangani oleh tenaga para 

medis. 
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Untuk memenuhi kebutuhan rohani, diadakan persekutuan 

doa setiap pagi serta pendampingan pastoral untuk yang sudah tidak 

bias meninggalkan kamar. Meskipun pengelola sadar bahwa mereka 

tidak akan pernah dapat memenuhi kasih sayang dan penghargaan 

dari sanak keluarga para lansia, namun semaksimal mungkin 

pengelola berusaha menciptakan suasana yang hangat bagi para 

lansia yang dilayani. 

Pihak pengelola bertekad untuk dapat lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan, sehingga keberadaan panti werda bukan menjadi 

“tempat pembuangan”, tetapi “tempat mengaso yang aman”. Dengan 

mengupayakan adanya kegiatan yang lebih bervariasi sesuai dengan 

kemampuan para lansia. Adanya lahan untuk menyalurkan hobi 

sehingga mereka merasa berguna, meskipun dalam kondisi fisik yang 

terbatas. 

Kunjungan-kunjungan dari gereja serta instansi serta anggota 

masyarakat, menciptakan kesegaran ditengah-tengah kejenuhan dan 

rutinitas mereka. Diharapkan kunjungan tersebut tidak hanya 

berlangsung pada saat-saat tertentu, seperti paskah, natal, dsb. 

tetapi dapat secara rutin dilakukan, sehingga para lansia tidak terisolir 

dari keluarga dan masyarakat, tetapi dapat memiliki relasi dengan 

dunia luar.  

b. Struktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi PW. Elim : 
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Diagram 2.1 Struktur Organisasi PW Elim  
Sumber: Pengelola Panti 

c. Pelayanan Lanjut Usia dalam Panti 

Panti Werda (PW) Yayasan Pelayanan Kristen Semarang 

“PELKRIS” merupakan unit yayasan yang menyediakan tempat dan 

memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap para lanjut usia 

dengan tarif pelayanan yang wajar. Di tiap-tiap panti werda disediakan 

kamar dengan beberapa penggolongan kelas, sebagai tempat 

peristirahatan yang nyaman bagi lanjut usia. Halaman dan aula 

disediakan sebagai tempat beraktifitas para lanjut usia , atau sekedar 

bersantai sembari bercengkrama dengan  sesama penghuni maupun 

dengan para pelaksana kegiatan. Pelayanan yang diberikan terhadap 

para lanjut usia tidak sebatas pada peayanan fisik. Namun, bersifat 

menyeluruh. 

1) Pelayanan Fisik Dan Kebersihan 

Tercukipannya kebutuhan fisik serta terjaganya kebersihan 

tubuh dan lingkungan merupakan hal yang mendasar bagi para 

lanjut usia yang dilayani, yakni: 

Koor. Kantor 

Manisem 

Koor. Tata Boga 

Agus Nugroho 

Koor. Keperawatan 

Sri Hidayati 

Staf Kantor 

Pemimpin Unit 

PW Elim 

Slamet Basuki Koor. Tata Graha 

Alam Sujowo 

Koor. Rumah 

Tangga 

Purwaningsih 

Koor. Keamanan 

Manisem 

Staf Tata Boga 

Perawat 

Staf Tata Graha 

Staf Rumah Tangga 

Staf Keamanan 
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a) Mandi (2x sehari); 

b) Makan 3x sehari, dengan menu yang bervariasi dan gizi yang 

berimbang; 

c) Pelayanan kebersihan kamar, tempat tidur, peralatan makan 

dan pakaian; 

d) Perawatan dan pendampingan aktifitas sehari-hari. 

2) Pelayanan Kesehatan 

Usia yang semakin lanjut cenderung diikuti kondisi 

kesehtan yang semakin menurun. Oleh karena itu, perawatan, 

pengobatan, maupun aktivitas-aktivitas yang menunjang 

terpeliharanya kesehatan yang baik menjadi perhatian pengelola, 

yakni: 

a) Tensi dan timbang setiap hari; 

b) Pemeriksaaandan pengobatan oleh dokter yayasan; 

c) Pemeriksaan laborat; 

d) Senam lansia; 

e) Fisioterapis; 

f) Pengaturan diet. 

3) Pelayanan Kerohanian Dan Psikologi 

Dalam upaya pembinaan iman, diselenggarakan acara-

acara kegiatan kerohanian secara kristiani, disamping bimbingan 

yang bersifat personal. Karena pengelola memahami bahwa 

selain aspek fisik, sisi kerohanian merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat penting bagi manusia, terlebih para lanjut usia, yakni: 

a) Ibadah pagi, setiap hari; 

b) Ibadah minggu; 

c) Ibadah natal; 

d) Ibadah paskah; 

e) Pemahaman al-kitab; 

f) Pendampingan postoral di kamar-kamar; 

g) Doa malam. 

4) Ajang Kegembiraan Dan Rekreasi 

Hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu panti werda 

berupaya memberikan kegembiraan kepada klien dengan 
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mengemas kegiatan dimomen-momen special dalam suasana 

yang ceria, menyenangkan dam menghibur, seperti: 

a) Valentine’s Day; 

b) Tahun Baru Imlek; 

c) HUT RI; 

d) Hari Lanjut Usia Nasional; 

e) Bulan Keluarga; 

f) Wisata Lansia. 

5) SDM yang Profesional 

Sebagai komitmen pihak pengelola panti dalam 

memberikan pelayanan terbaik, mereka menyediakan sumber 

daya manusia yang poifesional dan siap memberikan pelayanan 

24 jam. Terdiri dari: bagian keperawatan, satpam, tata graham, 

tata boga, dan pramucuci. Di samping para profesi (dokter, 

psikolog, fisioterapis, ahli gizi) yang turut mendukung pelayanan di 

panti werda. Di tempat ini para lansia dapat menikmati masa 

tuanya dengan tenang, nyaman, beraktivitas sesuai kemampuan, 

serta berinterksi dengan sesama klien maupun para pelaksana 

kegiatan dalam suasana yang hangat dan akrab. 

d. Kondisi Lingkungan 

Panti Werdha Elim ini memiliki luas tapak ±6000 m2 dengan 

penghuni sebanyak ±73 lansia beragama Kristen. Setiap massa 

dalam panti werdha ini dihubungkan oleh koridor yang memiliki 

penutup diatasnya dengan taman ataupun halaman disekelilingnya. 

Terdapat halaman yang dipaving maupun tertutup rumput dengan 

perdu yang ditata sedemikian rupa. Berfungsi untuk senam pagi dan 

berjemur serta penghijauan lingkungan. Berikut siteplan PW Elim, 

lihat gambar 2.6: 
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Keterangan:  

  Aula dan Ruang Obat  

  Kantor Yayasan Pelkris Semarang  

  Ruang Gracia  

  Kantor Panti Werdha Elim dan Ruang Kesabaran 

   Ruang Berkumpul  

  Ruang Kesetiaan 

  Area Cuci 

  Dapur dan Pantry (Ruang Kana)   

  Ruang Makan, Ruang Kasih (Jenazah) dan Gudang 

  Ruang Kebaikan 

  Ruang Sukacita 

  Ruang Sejahtera 

  Ruang Damai 

 
Gambar 2.6 Siteplan PW Elim 
Sumber: Dokumentasi Panti 
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a. Aula dan Ruang Obat  

Ruangan ini cukup luas dan nyaman. Biasanya digunakan 

untuk kegiatan bersama. Dengan lantai yang tidak licin dan 

dinding tidak lembab serta penghawaan alami yang sejuk dalam 

ruangan menjadikan ruangan ini cukup nyaman. Lihat gambar 2.7 

dan gambar 2.8 

  

Gambar 2.7 Aula 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 2.8 Ruang Obat 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

b. Kantor Yayasan Pelkris Semarang 

Ruangan ini merupakan kantor Yayasan Pelayanan 

Kristen Semarang. Lihat gambar 2.9 

 

Gambar 2.9 Ruang Obat 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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c. Ruang Gracia 

Ruangan ini merupakan kamar – kamar bagi lansia yang 

tergolong VIP Room. Dalam satu kamar ini pada umumnya 

digunakan untuk satu lansia non aktif atau yang sudah tidak 

mampu melakukan aktivitas. Kamar ini memiliki sebuah kamar 

mandi dalam. Kamar ini sangat nyaman karena memiliki 

penghawaan dan pencahayaan alami yang memadai dan 

terdapat penghawaan buatan berupa AC. Dalam ruangan ini 

terdapat sofa bagi keluarga yang ingin menjenguk. Lihat gambar 

2.10 

   

Gambar 2.10 Interior Ruang Gracia (VIP Room) 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

d. Kantor Panti Werdha Elim dan Ruang Kesabaran 

Dalam kantor Panti Werdha Elim terdapat satu sekat 

untuk membagi yakni (kiri) untuk administrasi dan menerima tamu 

serta yang lainnya (kanan) untuk kegiatan perihal intern. Lihat 

gambar 2.11 

 

Gambar 2.11 Suasana Kantor Panti Werdha Elim 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Ruang Kesabaran merupakan salah satu tipe ruang yang 

terdapat di panti ini. Kamar ini memiliki penghawaan buatan 
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buatan berupa kipas angin dan televisi sebagai sarana penghibur 

lansia. Lihat gambar 2.12 

 

Gambar 2.12 Ruang Kesabaran 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

e. Ruang Berkumpul 

Ruangan ini merupakan sarana dalam berinteraksi sosial 

antar lansia. Ruang ini terdapat 2 jenis yakni in door, semi out 

door dan out door. Lihat gambar 2.13 sampai gambar 2.15 

  

Gambar 2.13 Ruang Berkumpul in door 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 2.14 Ruang Berkumpul semi out door 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 2.15 Ruang Berkumpul out door 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

f. Ruang Kesetiaan, Ruang Damai, dan Ruang Sejahtera  

Ketiga ruang tersebut merupakan salah satu dari 

beberapa tipe ruang di panti ini. Kamar – kamar tersebut 

merupakan satu tipikal ruang yang sama. Pada umumnya kamar 

ini dihuni oleh 2 sampai 2 orang. Lihat gambar 2.16 

g.  

Gambar 2.16 Suasana Ruang Kesabaran, Damai, Sejahtera 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

h. Area Cuci  

Dalam panti ini terdapat 2 area cuci, yakni cuci bekas 

ompol (kiri) dan cuci bekas pakai (kanan). Lihat gambar 2.17 

 
Gambar 2.17 Area Cuci 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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i. Dapur dan Pantry (R. Kana) 

Ruangan ini merupakan pusat aktivitas masak. Luas dan 

bersih itulah yang tergambarkan. Lihat gambar 2.18 

 

Gambar 2.18 Dapur dan Pantry 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

j. Ruang Makan, Ruang Kasih (Jenazah) dan Gudang 

Ruang makan di tempat tersebut jarang sekali digunakan, 

karena lansia lebih memilih makan di dalam kamar atau di ruang 

berkumpul sehingga ruangan ini menjadi satu fungsi dengan 

gudang (kiri). Ruang Kasih (Ruang jenazah) merupakan ruang 

untuk meletakkan jenazah sementara selama menunggu pihak 

keluarga dating menjemput dan memakamkannya (kanan). Lihat 

gambar 2.19 

   

Gambar 2.19 Gudang dan Ruang Kasih 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

k. Ruang Kebaikan dan Ruang Sukacita 

Dua tipe ruangan ini merupakan kamar yang pada 

umumnya digunakan oleh 1 sampai 2 orang. Lihat gambar 2.20 
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Gambar 2.20 Suasana Ruang Kebaikan dan Sukacita 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

l. Kamar Mandi 

Kamar mandi yang digunakan oleh lansia dalam panti ini 

terdapat pegangan untuk mencegah bahaya jatuh ataupun 

terpeleset. Lihat gambar 2.21 

  

Gambar 2.21 Kamar Mandi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

m. Koridor 

Koridor dalam panti ini menghubungkan antar massa 

maupun antar ruang yang memiliki pegangan pada sisi koridor 

untuk membantu lansia dalam berjalan. Lihat gambar 2.22 
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Gambar 2.22 Koridor 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

n. Halaman 

Halaman yang terdapat dalam panti ini ada yang berupa 

rumput gajah dan tanaman yang sudah ditata sedemikian rupa 

kiri) serta ada halaman yakni menggunakan paving sebagai 

bahan penutupnya yang biasanya digunakan untuk menjemur 

kasur kanan). Lihat gambar 2.23 

  

Gambar 2.23 Halaman 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

o. Tempat Parkir 

Tempat ini merupakan halaman dengan pohon besar di area 

tersebut yang berfungsi sebagai penyaring suara bising dipinggir 

jalan agar kebisisingan dapat diatasi. Lihat gambar 2.24 
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Gambar 2.24 Tempat Parkir 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

2.4.2 Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan, 

Cibubur  

Berdasarkan penelitian Najjah (2009), sebagai  berikut: 

a. Kondisi Umum 

Panti Werdha ini resmi berdiri sejak 14 Maret 1984 atas 

prakarsa Ibu Hj. Siti Hartinah Soeharto. Berlokasi di Cibubur, 

beralamat di Jl. Karya Bhakti no.2 Cibubur, Jakarta Timur. Pada 

awalnya, panti ini menampung lansia yang dikirim oleh pemerintah, 

tetapi saat ini, sebagian besar penghuninya merupakan mereka yang 

bisa bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, rata-rata mereka 

yang memiliki uang pensiunan, dan keadaan ekonomi yang terjamin. 

Panti Werdha ini bersifat swasta dan bukan milik departemen sosial 

RI. Sasana ini dibentuk dengan landasan bahwa para lansia perlu 

mempertahankan mutu hidup, kesehatan, produktifitas, dan 

kemandiriannya. Lihat gambar 2.25 
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Gambar 2.25 Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan, Cibubur 
Sumber: Najjah (2009) 

Panti Sosial Tresna Werdha ini memiliki visi dan misi sebagai 

berikut: 

VISI :Pengabdian pada sesama dengan memberikan pelayanan 

secara terpadu dan menyeluruh baik fisik, mental, sosial 

maupun spiritual pada lansia. 

MISI :Membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelayanan 

kesejahteraan sosial pada lansia. 

Panti ini berupa kompleks bangunan yang terletak di daerah 

terbuka dengan vegetasi yang relative sedang. Kompleks bangunan 

ini berpola grid yang terdiri dari beberapa wisma yang kemudian 

disatukan oleh selasar. Panti ini dikelola oleh seorang kepala dan 

dibantu oleh beberapa staf. Terdapat 90 orang lanjut usia yang terdiri 

dari 14 kakek dan 76 nenek. Terdapat poliklinik dengan beberapa ahli 

yaitu ahli gizi, seorang gerontology dan beberapa orang perawat. 

Pada umumnya kakek dan nenek yang tinggal di panti werdha ini 

masih bisa mandiri, namun ada pula yang sudah harus menjalain 

perawatan khusus. Berbeda dengan penghuni Panti Budhi Mulia, 

dimana rata-rata berasal dari jalan dan tidak memiliki keluarga dan 

keadaan ekonomi menengah ke bawah.  

Penghuni Panti Ria Pembangunan memiliki latar belakang 

yang baik, secara pendidikan, ekonomi, dan keluarga. Mereka masuk 

ke Panti dengan kemauan sendiri. Para lanjut usia yang tinggal di 

panti werdha ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari 

segi agama, pendidikan, pekerjaan maupun suku bangsa. Pada 
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kompleks ini terdapat 3 jenis kamar, yaitu kamar untuk 2 

orang(terdapat pula pasangan suami istri) dengan kamar mandi di 

dalam, 1 orang dengan kamar mandi di dalam, dan kamar perawatan 

khusu yang terletak di bangunan poliklinik. Sedangkan ruang 

sosialisasi berupa ruang makan dan ruang pertemuan. 

Bangunan ini memiliki unit-unit kamar yang tersusun mengitari 

courtyard-courtyard dan sebuah ruang sosialisasi di bagian 

tengahnya. Orientasi bangunan menghadap ke dalam. Meskipun 

sudah terdapat jadwal kegiatan yang deprogram oleh pengelola panti, 

dalam kesehariannya nenek dan kakek di panti werdha ini dapat 

memilih sendiri kegiatan yang lebih mereka sukai. Menurut kepala 

Panti, program ini dibuat sedemikian rupa, dengan berbagai 

alternative kegiatan, untuk memotivasi penghuni dan selalu 

bersemangat dalam hidupnya.  

Walaupun mereka hidup di Panti ini. Kegiatan bersama yang 

sering mereka lakukan bersama adalah olahraga, terapi dan kegiatan 

keagamaan. Beberapa tahun yang lalu, mushola telah selesai 

dibangun, sehingga secara rutin diadakan pengajian bagi mereka 

yang beragama Islam. Bagi mereka yang beragama lainnya, kegiatan 

ibadah bersama dilakukan di ruang pertemuan pada salah satu 

wisma secara bergantian. Kegiatan makan dilakukan secara bersama 

– sama di ruang makan. Ruang makan bersama ini berbatasan 

langsung dengan ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini tidak 

pernah digunakan oleh penghuni kecuali ada kegiatan yang sudah 

khusus dijadwalkan. 

Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria Pembangunan ini 

memiliki luas lahan seluas ±6000 m2. Lihat gambar 2.26 
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Keterangan: 

1 : Hunian pimpinan dan wakil, 

2 : Kantor Administrasi,  

3 : Poliklinik,  

4 : Wisma Aster,  

5 : Wisma Bungur, 

6 : Wisma Cempaka,  

7 : Hunian Staf,  

8 : Dapur Umum, 

9 : Mushola. 

Gambar 2.26 Siteplan Sasana Tresna Werdha Karya Bhakti Ria 
Pembangunan, Cibubur 
Sumber : Najjah (2009) 

b. Kondisi Lingkungan 

Setiap bagian lantai ruangan dalam bangunan PSTW ini, baik 

kamar penghuni, ruang sosialisasi menggunakan keramik sebagai 

penutup, terlihat bersih dan tidak licin, hal ini dapat membantu 

mengurangi resiko jatuh terpleset. Pencahayaan baik, karena 

terdapat Jendela-jendela yang rutin dibuka untuk sirkulasi udara di 

setiap ruangan. 

Kamar mandi untuk penghuni memiliki luas 3x 2,5 m², 

pencahayaan kurang dikarenakan penggunaan lampu yang tidak 

6
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cukup terang, untuk kebersihannya relatif berbeda di setiap kamar 

mandi, terdapat banyak nyamuk dalam kamar mandi. Untuk 

keamanan terdapat pegangan disisi kamar mandi yang digunakan 

untuk klien berpegangan, dan sebagai alat bantu untuk berjalan. 

Ruang kamar bersih, barang-barang milik klien tertata rapi. 

Untuk factor keamanan terdapat 2 (dua) pos satpam di pintu masuk 

dan pintu keluar. Di setiap wisma terdapat nurse stationary. Secara 

umun kondisi panti cukup aman, diseluruh lorong panti terdapat 

pegangan untuk lansia berjalan. Selain itu terdapat bel di samping 

tempat tidur penghuni sehingga penghuni bisa memanggil perawat 

atau tenaga kesehatan lainnya jika diperlukan. 

c. Sarana dan Kegiatan 

Dalam PSTW ini terdapat 7 wisma, yaitu wisma 

Wijayakusuma (diperuntukkan bagi lansia yang membutuhkan 

perawatan khusus berjumlah 15 kamar), wisma Bungur yang terdiri 

atas 26 kamar, penghuni wisma ini, semua wanita dengan tingkat 

pendidikan formal menengah ke atas. Hal ini mempengaruhi kegiatan 

interaksi mereka. Mereka mampu bekerja sama dan bersosialisasi 

antar sesamanya. Kemudian wisma Aster yang di dalamnya terdapat 

24 kamar dan wisma Cempaka dengan jumlah 26 kamar. Selain itu, 

terdapat 3 (tiga) wisma lagi, yaitu wisma Kamboja, wisma Melati, dan 

wisma Dahlia. 

          

Gambar (a)    Gambar (b) 
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Gambar (c)    Gambar (d) 

Gambar 2.27 (a) Foto Pasien; (b) Nursing Stationary;  
(c) Suasana Kamar; (d) Tempat Tidur 

Sumber : Najjah (2009) 

Fasilitas lainnya yang tersedia dalam PSTW Karya Ria 

Pembangunan ini adalah sarana kesehatan meliputi Poliklinik yang 

buka selama 24 jam sehari, dan melayani pasien dalam bentuk 

pengobatan rawat jalan, farmasi, fisioterapi, laboratorium, serta 

Ambulansi ke rumah sakit rujukan . 

Beragam fasilitas untuk para lansia berkegiatan juga tersedia 

di PSTW Karya Ria Pembangunan ini, ruang-ruang tersebut adalah 

ruang kreasi dan serbaguna, ruang Ibadah/ musholla , fasilitas olah 

raga, sarana rekreasi, dan halaman yang luas untuk berkebun. 

Program-program kegiatan seperti senam lansia, olah raga 

bersama, angklung, melukis, merajut, relaksasi, pembinaan mental/ 

spiritual, dan rekreasi telah direncanakan oleh pihak PSTW Karya Ria 

Pembangunan, tujuannya adalah agar lansia dapat berkegiatan dan 

mencegah timbulnya perasaan kesepian dan tidak berguna. 

Tabel 2.3 Aktivitas Lansia Sasana TW Ria Pembangunan 

No. Kegiatan Waktu 

1. Bangun tidur 04.00 

2. Mandi 04.15 

3. Beribadah 04.30 

4. Sarapan 06.00 

5. Beres – beres tempat tidur 07.00 – 07.30  

6. Berjemur 08.00 – 09.00 

7. Baca Koran atau aktivitas lainnya 09.00 – 11.00 

8. Istirahat siang sambil mendengar radio 11.00 – 12.00 
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No. Kegiatan Waktu 

9. Makan siang 12.00 – 12.30 

10. Makan malam 18.30 

11 Istirahat 20.00 

Sumber : Najjah (2009) 

2.4.3 PSTW Budi Mulia 01, Cipayung 

Berdasarkan penelitian Najjah (2009), sebagai  berikut: 

a. Kondisi Umum 

1) Pengertian dan Sejarah Singkat 

Berdasarkan info Humas Panti Sosial Tresna Werdha 

(PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung Jakarta Timur, PSTW ini 

merupakan panti sosial milik Negara berada di bawah 

kepengurusan Departemen Sosial RI. PSTW ini merupakan 

salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi DKI 

Jakarta, yang berfungsi sebagai suatu tempat/sarana Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial bagi para lanjut usia (Jompo) yang 

mengalami masalah sosial yang disebabkan oleh Kemiskinan, 

ketidakmampuan secara fisik dan ekonomi untuk diberikan 

pembinaan pelayanan sosial serta perlindungan agar mereka 

dapat hidup secara wajar. 

Pemda DKI Jakarta melalui Provinsi DKI Jakarta, 

menyediakan suatu wadah / tempat untuk pelayanan dan 

pembinaan lanjut usia, dengan diberi nama PANTI WERDHA 1 

CIPAYUNG, yang dibangun pada tahun 1968 dengan luas areal 

8.883 m2, yang dikukuhkan oleh SK Gubernur KDKI Jakarta No. 

Ca. 11 / 29 / 1 / 1972. Kemudian dengan SK Gubernur KDKI 

Jakarta No. 736 tanggal 1 - 5 - 1996 nama tersebut diganti 

menjadi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 

Cipayung. 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 01 Cipayung ini 

memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 
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VISI : Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya 

lanjut usia terlantar DKI Jakarta terentas dalam 

kehidupan normatif. 

MISI : 

a) Mencegah, mengurangi tumbuh kembang dan 

meluasnya masalah kesejahteraan Sosial khususnya 

lanjut usia terlantar 

b) Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial Lanjut Usia terlantar dalam kehidupan yang 

layak dan normatif 

c) Pembinaan peran serta sosial bagi masyarakat dalam 

melaksanakan UKS 

d) Meningkatkan fasilitas kesejahteraan sosial. 

2) Sasaran Garapan 

PSTW Budi Mulia 01 Cipayung, memiliki sasaran penduduk 

DKI Jakarta yang berusia lanjut dan terlantar, berusia minimum 60 

tahun, tidak memiliki penghasilan ataupun berdaya gunan utnuk 

mencari nafkah bagi penghidupannya. Tidak memiliki keluarga / 

orang lain / lingkungan yang dapat memberikan bantuan 

penghidupannya, serta merupakan golongan keluarga yang benar-

benar tidak mampu. 

b. Kondisi Lingkungan 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Muia 01 memiliki kapasitas 

100 orang luas tanah seluas 3300 m2 dengan bangunan 2 lantai 

seluas 1014 m2.  

1) Kamar Tidur 

a) Lantai 

Lantai kamar menggunakan keramik sebagai penutup, kondisi 

lantai tidak terlalu bersih, bila tidak menggunakan alas kaki 

akan terasa lengket karena beberapa lansia terkadang buang 

air kecil sembarangan(faktor keterbatasan fisik, seperti sulit 

bangun dari tempat tidur dan kesulitan untuk berjalan), selain 

itu terdapat banyak sisa makanan berjatuhan di lantai dan 

lalat berterbangan. Di beberapat lokasi terdapat bagian lantai 
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yang licin. Banyak terdapat undakan dan memiliki resiko jatuh 

atau tersandung yang tinggi bagi lansia. 

b) Tempat Tidur 

Tempat tidur para penghuni dialasi dengan seprei, namun 

beberapa tempat tidur pasien terlihat kotor dan berpasir, pada 

tempat tidur tersedia sebuah bantal, guling dan selimut, 

namun ada juga di beberapa tempat tidur yang sama sekali 

tidak terdapat bantal. Tidak memiliki pegangan di samping 

tempat tidur (untuk keamanan pada saat tidur) dan beberapa 

tempat tidur, ketinggiannya tidak disesuaikan dengan kondisi 

lansia yang sudah sulit bergerak. Jarak antar tempat tidur ± 1 

m, dibatasi oleh lemari pakaian dan disusun berjejer seperti 

dalam barak. Karena keterbatasan ini, banyak di antara 

penghuni yang meletakkan barang-barang pribadinya di atas 

tempat tidur mereka, sehingga tempat tidur terlihat penuh oleh 

barang-barang. Lihat gambar 2.28 dan gambar 2.29 

 

Gambar 2.28 Tempat Tidur, Suasana di Kamar Tidur PSTW Budi Mulia 
01, Cipayung 

Sumber: Najjah (2009) 

 

Gambar 2.29 Penempatan Tempat Tidur 
Sumber: Najjah (2009) 
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c) Pencahayaan 

Dalam ruang kamar penghuni, terdapat banyak jendela, 

namun tidak semua jendela dibuka setiap hari, hanya 

beberapa jendela saja yang dibuka. Tirai selalu terbuka, 

sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan. 

Terdapat empat titik lampu,namun hanya dua yang sering 

dinyalakan (di bagian ujung barak terlihat gelap). 

d) Penghawaan 

Sirkulasi udara kurang baik, faktor jendela yang jarang di 

buka, dan terdapat bau pesing di dalam ruangan.  

2) Kamar Mandi 

a) Terdapat 2 buah kamar mandi; 

b) Ada yang menggunakan wc duduk dan wc jongkok; 

c) Lantai kamar mandi, ada yg menggunakan keramik sebagai 

penutup ada juga yang menggunakan alas semen; 

d) 1 Bak air berukuran kecil, memiliki ketinggian yang sesuai 

dengan kondisi lansia; 

e) Berukuran 2 x 2,5 m²; 

f) Jarak antara kamar mandi dengan kamar cukup dekat; 

g) Tidak terdapat pengangan tangan di dalam kamar mandi, 

namun pada jalan menuju kamar mandi telah diberikan 

pegangan; 

h) Terdapat banyak lumut pada jalan menuju kamar mandi 

(basah dan licin), resiko jatuh/terpleset. 

 

Gambar 2.30 Kamar Mandi PSTW Budi Mulia 01 Cipayung 
Sumber: Najjah (2009) 
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3) Fasilitas Umum 

a) Ruang ibadah; 

b) Ruang keperawatan; 

c) Ruang berkumpul (teras/beranda). 

c. Sarana dan Kegiatan 

1) Kantor; 

2) 5 buah barak : wisma aster, wisma anggrek, wisma mawar, wisma 

Melati; 

3) Aula; 

4) Sarana Olah raga; 

5) Poliklinik; 

6) Dapur umum; 

7) Musholla; 

8) Kendaraan Operasional. 

Kompleks bangunan panti ini berorientasi ke dalam, terdiri dari 

blok-blok bangunan dengan terdapat courtyard di tengahnya. 

Umumnya, mereka yang tinggal di panti ini berasal dari kalangan 

ekonomi menengah kebawah. 

Kebanyakan dari mereka masuk/ tinggal di panti ini 

merupakan orang-orang yang berasal dari jalan dan dibawa oleh 

dinas sosial untuk tinggal di panti. Rata-rata, mereka merupakan 

orang-orang yang benar-benar terlantar, dan hampir tidak pernah 

menerima kunjungan dari anak dan sanak keluarga. Namun, dilihat 

dari penghuni dan fasilitasnya, panti jompo ini termasuk home for the 

aged (rumah untuk orang yang sudah berumur/ rumah lansia) dimana 

terdapat perawat dan nenek-kakek yang pada umumnya masih bisa 

mandiri, namun ada pula yang membutuhkan perawatan khusus. 

Panti ini terdiri dari kamar-kamar yang menyerupai barak, 

dimana dalam satu barak terdapat ± 25 orang lansia. Barak untuk 

wanita dipisahkan dengan barak untuk laki-laki. Panti Sosial Tresna 

Werdha ini tidak memiliki Ruangan untuk berkumpul, Panti ini 

menggunakan teras/beranda sebagai tempat duduk – duduk bagi 

para lansia. Pada teras ini terdapat bangku dan meja juga terdapat 

televisi namun peletakkannya tidak proper karena diletakkan di atas 
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sehingga para penghuni harus mendongakkan kepala mereka untuk 

menonton tv. 

Pada tahun 2009, terdapat 10 perawat yang bertugas 

memberikan obat sesuai penyakit yang dimiliki oleh penghuni, dan 

bertugas untuk membantu penghuni melakukan kegiatan sehari-hari 

seperti mandi, memakai pakaian, menyisir rambut, dan 

membersihkan tubuh. Namun, banyak di antara penghuni yang masih 

sanggup melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sendiri, sehingga 

tidak memerlukan bantuan dari perawat. Dua orang perawat bertugas 

dalam satu wisma. 

Pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia ini, disediakan 

walker dan kursi roda untuk membantu penghuni yang kesulitan 

berjalan. Karena berasal dari kalangan ekonomi menengah ke 

bawah, kebanyakan penghuni tidak memiliki uang, dan mendapatkan 

“uang jajan” dari panti, dan apabila ada yang melakukan kunjungan 

ke panti, biasanya mereka akan memberi sedikit bantuan bagi 

penghuni. 

Rata-rata penghuni mengalami penyakit demensia, hal ini 

menyebabkan mereka malas berinteraksi dengan sesamanya, 

dengan alasan tidak mengerti satu sama lain. Meskipun sudah 

ditetapkan jadwal kegiatan oleh pengelola, dalam kesehariannya 

nenek-kakek di panti jompo ini seringkali memilih sendiri kegiatan 

yang lebih mereka sukai. 

2.4.4 Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang 

a. Letak Geografis Panti Jompo 

Panti Wredha Bhisma Upakara Pemalang berdiri pada tanggal 

5 Mei 1984, saat pertama berdiri Panti Wredha Bhisma Upakara 

bernama “Sasana Tresa Werdha Bhisma Upakara Pemalang”. 

Kemudian pada tahun 1991 panti ini berubah nama menjadi “Panti 

Sosial Tresna Werdha Bhisma Upakara Pemalang”. Pada tahun 2002 

kemarin Panti Sosial Tresna Werdha Bhisma Upakara Pemalang 

berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor I tahun 2002 
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berubah nama lagi menjadi “Panti Werdha Bhisma Upakara 

Pemalang”. (Diksos Jateng 2004) 

Panti Jompo Bhisma Upakara terletak di Dusun Slarang Rt. 

01/06 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 

Bangunan Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang memiliki luas 

10.015 m2 dan telah memiliki sertifikat tanah, serta telah memiliki 

tanah makam panti seluas 600 m2. 

b. Keorganisasian Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang 

Dalam suatu kegiatan akan mudah berjalan lancar denagan 

tertib apabila ada suatu tanggung jawab yang diberikan kepada 

seseorang, sehingga dari masing-masing bidang ada pertanggung 

jawaban yang telah dilaksanakan, demikian juga di Panti Jompo 

Bhisma Upakara Pemalang. Dengan struktur keorganisasian sebagai 

berikut: 
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Diagram 2.2 Struktur Organisasi Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang 
Sumber: Dokumentasi Panti 

c. Kondisi Penghuni Panti Jompo 

Berdasarkan wawancara pada petugas panti, Para lansia 

yang dirawat dan dibina di Panti Jompo Bhisma Upakara Pemalang 

ada 75 orang. Mereka umurnya lebih dari 56 tahun. Para lansia yang 

ada di panti mempunyai alamat yang jelas, meskipun mereka berasal 
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dari latar belakang yang berbeda, seperti terlantar dan tak punya 

keluarga dan lain sebagainya. Penghuni Panti Jompo Bhisma 

Upakara Pemalang kebanyakan adalah perempuan 47 orang dan 

laki-laki 28 orang. Dan usia terbanyak antara 70 tahun sampai 75 

tahun. Dimana dalam usia tersebut orang sudah mengalami 

kepikunan, usia termuda adalah 58 tahun dan tertua adalah 84 tahun. 

Para lansia yang dibina dan dirawat di Panti Jompo Bhisma 

Upakara Pemalang adalah dari berbagai kalangan, antara lain: 

1) Terlantar dari keluarga 

Berasal dari keluarga atau keluarga yang menyerahkan kepada 

pihak panti jompo karena merasa tidak mampu lagi untuk 

membiayai kelangsungan hidupnya. Tapi ada juga yang dari 

keluarga yang mampu karena tidak betah tinggal bersama 

keluarganya atau tidak betah dirumah karna keluarganya kurang 

perhatian. Maka dari itu mereka memilih menghabiskan 

waktunya di panti jompo. 

2) Datang dari masyarakat 

Mereka yang diserahkan oleh tokoh masyarakat setempat karna 

masyarakat melihat adanya para lansia yang ada di sekitar 

mereka hidupnya tidak ada yang memperhatikan, maka mereka 

dimasukkan di panti jompo dengan tujuan dibina dan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

3) Glandangan 

Mereka tidak punya sanak keluarga dan tempat tinggal dan 

akhirnya sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah 

kemudian oleh pihak Departemen Sosial di bawa ke panti jompo. 

Sehingga dengan berada di panti jompo mereka dapat dibina 

dan mendapatkan kehidupan yang layak atau lebih baik. 

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa masuknya para manula disebabkan karna adanya 

permasalah ekonomi kemudian mereka tidak mampu untuk 

membekali hidupnya atau tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri 

untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Dan ada juga karna mereka 
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tidak betah tinggal dirumahnya disebabkan kurang adanya perhatian 

keluarga. Adapun persyaratan masuk ke panti ini adalah: 

1) 60 tahun keatas; 

2) Sehat jasmani dan rohani; 

3) Masih mampu merawat diri; 

4) Dalam keadaan terlantar; 

5) Surat keterangan sehat dari dokter; 

6) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan; 

7) Foto ukuran 4x6 (2 lembar). 

2.5 Kesimpulan Studi Banding 

Meliputi: 

a. Pengguna 

1) Lansia usia 60 tahun he atas baik laki – laki maupun perempuan; 

2) Pengelola; 

3) Perawat (menetap) dan dokter (waktu tertentu). 

b. Fasilitas 

1) Kantor yang tidak perlu besar namun cukup untuk melayani 

administrasi dan menerima tamu; 

2) Halaman atau country yard maupun koridor yang diperlukan  

sebagai pengelola antar masa; 

3) Aula dan ruang berkumpul sebagai salah satu sarana penunjang 

dalam memenuhi kebutuhan lansia; 

4) Perbedaan jenis-jenis lansia menimbulkan ketidakcocokan dalam 

bersosialisasi; 

5) Poliklinik/ Ruang Kesehatan dan ruang obat sangat dibutuhkan; 

6) Ruang makan dan aula memiliki jarak yang sangat dekat atau 

berdampingan; 

7) Sebagian dari panti jompo diatas menggunakan undakan pada 

lantainya sehingga cukup beresiko; 

8) Sebagian dari panti jompo di atas beberapa kamar mandinya tidak 

terdapat pegangan, sehingga beresiko lansia terpeleset; 

9) Kamar tidur memiliki jendela dan ventilasi serta pencahayaan yang 

baik; 
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10) Terdapat hand rail atau pegangan disisi tempat tidur; 

11) Survey dari ketiga tempat tersebut menujukan perbedaan sosial 

yang cukup signifikan. Namun meskipun berbeda peruntukan 

diharapkan PSTW yang nanti direncanakan dapat mewadahi lansia 

terlantar untuk bersosialissi dengan sesamanya dan tetap 

memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan layaknya 

kondisi lingkungan pada panti werdha pada umumnya. 

c. Luas Lahan 

Luas lahan 6000 m2 dapat menampung 70 – 100 lansia dengan 

bangunan 2 lantai untuk lantai 2 sebagai hunian perawat/ pengelola. 

Dengan peruntukan 100 lansia maka, luas lahan minimum yang 

dibutuhkan adalah (x) = 100 x 6000/ 70 = 8600 m2. Dengan peruntukan 

160 lansia maka, luas lahan minimum yang dibutuhkan adalah (x2) = 

160 x 6000/70 = 14000 m2. Namun dengan konsep home dan 

perencanaan tiap unit kamar terdapat maksimal 4 lansia maka 

dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka bebas Parkir 

diasumsikan sebanyak 40%, maka luas lahan maksimum yang 

dibutuhkan adalah (x3) = 40% (x2) + (x2) (x3) = (40/100 x 14000) + 

14000 = 19600 m2. Maka yang dijadikan kriteria pemilihan tapak adalah 

seluas 8600 – 19600 m2. 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1 Tinjauan Kabupaten Magelang 

3.1.1 Kedudukan Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Magelang secara geografis termasuk dalam provinsi 

Jawa Tengah yang berada pada posisi 70 19’ 33’’ – 70 42’ 13’’ ls dan 

1100 02’ 41’’ – 1100 27’ 8’’ bt. Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 

108.753 ha atau sekitar 3.34 % dari luas propinsi jawa tengah. 

Mempunyai batas administrasi sebagai berikut :  

a. Utara  : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 

b. Selatan  : Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo 

c. Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 

d. Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung 

Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi atas 

370 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan 

Mungkid. Berikut peta administrasi Kabupaten Magelang. Lihat gambar 

3.1 atau lampiran 1. 

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Magelang 
Sumber: https://yulistianijulis.wordpress.com/ 

https://yulistianijulis.wordpress.com/
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3.1.2 Kondisi Fisik Alam Topografi  

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah dengan 

topografi beragam. Daerah topografi datar memiliki luas 8.599 ha, daerah 

yang bergelombang seluas 44.784 ha, daerah yang curam 41.037 ha dan 

sangat curam 14.155 ha dengan ketinggian wilayah antara 0 – 3.065 m di 

atas permukaan laut, ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. 

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografi merupakan dataran tinggi 

yang berbentuk menyerupai cawan (cekungan) karena dikelilingi oleh 5 

(lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, 

Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Kondisi ini menjadikan sebagian 

besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air 

sehingga menjadikan tanah yang subur karena berlimpahnya sumber air 

dan sisa abu vulkanis.  

3.1.3 Kondisi Klimatologi 

Kabupaten Magelang mempunyai iklim yang bersifat tropis dengan 

dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur 

udara 20˚ C – 27˚ C. Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang 

cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak terjadi bencana tanah longsor 

di beberapa daerah pegunungan dan lereng gunung.  

3.1.4 Tinjauan Kebijakan Pemanfaatan Tata Ruang Kota  

Ditinjau dari wilayah pengembangan kota, tata guna lahan 

Kabupaten Magelang dibagi menjadi: (lihat gambar 3.2 atau lampiran 2) 

a. Wilayah Pengembangan Sapujoran (Salaman-Tempuran-Kajoran) 

dengan fungsi utama: 

1) Kecamatan Salaman sebagai pusat perdagangan, ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, pertanian dan pendukung 

pengembangan pariwisata 

2) Kecamatan Tempuran sebagai pusat pengembangan industri, 

perdagangan dan ekonomi 

3) Kecamatan Kajoran sebagai pusat pengembangan pertanian, 

peternakan, perikanan dan pariwisata 

b. Wilayah Pengembangan Mertomundur (Mertoyudan-Mungkid-  

Borobudur) dengan fungsi utama: 
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1) Kecamatan Mertoyudan sebagai pusat pengembangan 

perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian dan aktivitas 

penunjang pariwisata 

2) Kecamatan Mungkid sebagai pusat pemerintahan kabupaten, 

pengembangan perdagangan, pertanian, permukiman dan 

aktivitas penunjang pariwisata 

3) Kecamatan Borobudur sebagai pusat pengembangan pariwisata, 

pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata 

c. Wilayah Pengembangan Tilawar (Muntilan-Salam-Ngluwar) dengan 

fungsi utama: 

1) Kecamatan Muntilan sebagai pusat perdagangan, dan  aktivitas 

pendukung pariwisata 

2) Kecamatan Salam sebagai aktivitas pendukung pariwisata, dan 

pertanian 

3) Kecamatan Ngluwar sebagai pengembangan pertanian 

d. Wilayah Pengembangan Sawangrukun (Sawangan-Srumbung-

Dukun) dengan fungsi utama: 

1) Kecamatan Sawangan sebagai pusat pengembangan pariwisata, 

pengembangan pertanian dan peternakan, aktivitas pendukung 

pariwisata dan konservasi alam   

2) Kecamatan Srumbung sebagai pengembangan pertanian dan 

peternakan dan konservasi alam   

3) Kecamatan Dukun sebagai pusat perdagangan, pengembangan 

pertanian dan peternakan dan konservasi alam 

e. Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak) dengan 

fungsi utama:  

1) Kecamatan Grabag sebagai pusat pengembangan perdagangan, 

pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan 

aktivitas pendukung pariwisata 

2) Kecamatan Pakis sebagai pengembangan pertanian, peternakan 

dan konservasi alam  

3) Kecamatan Ngablak sebagai pengembangan pertanian, 

peternakan dan konservasi alam 
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f. Wilayah Pengembangan Segamulyo (Secang-Tegalrejo-

Candimulyo) dengan fungsi utama: 

1) Kecamatan Secang sebagai pengembangan pertanian, 

perdagangan dan kerajinan 

2) Kecamatan Tegalrejo sebagai pengembangan pendidikan, 

pertanian dan peternakan 

3) Kecamatan Candimulyo sebagai pengembangan pertanian dan 

peternakan 

g. Wilayah Pengembangan Bakalsari (Bandongan-Kaliangrik 

Windusari) meliputi Kecamatan Bandongan, Kaliangkrik,  dan 

Windusari  mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 

1) Kecamatan Bandongan sebagai pengembangan pertanian, 

pendidikan, perdagangan dan aktivitas pendukung pariwisata 

2) Kecamatan Kaliangkrik sebagai pengembangan pertanian, 

pariwisata dan konservasi alam 

3) Kecamatan Windusari pengembangan pertanian, pariwisata dan 

konservasi alam.  

 

Gambar 3.2 Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kabupaten Magelang 
Sumber. Cipkataru.jatengprov.go.id 
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3.2 Pemilihan Lokasi dan Tapak 

3.2.1 Persyaratan Lokasi  

Berdasarkan tinjauan pustaka maupun studi kasus pada bab 

sebelumnya, maka persyaratan lokasi untuk Panti Sosial Tresna Werdha, 

meliputi: 

a. Tidak Terlalu Jauh dengan Pusat Kota/ Kabupaten 

Dengan maksud untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dari dan 

ke pusat pemerintahan daerah seperti dalam hal administrasi dan 

sebagainya. 

b. Tersedia Sarana Transportasi Yang Memadai  

Pada daerah yang akan dipilih diharapkan terdapat sarana 

transportasi yang memadai untuk mempermudah mobilitas dalam 

berbagai keperluan baik transportasi itu sendiri maupun lebar jalan 

yang dilalui. Dekat dengan jalan arteri utama serta pergerakan tapak 

ke semua arah. 

c. Lingkungan yang Nyaman  

Lingkungan yang nyaman meliputi tingkat polusi yang rendah, tingkat 

kebisingan yang rendah serta kepadatan penduduk yang sedang, 

agar layak digunakan untuk lansia dengan menyesuaikan 

pendekatan konsep home. 

d. Sarana Kesehatan 

Terdapat sarana kesehatan di sekitar kawasan site agar dapat 

mendukung dan menunjang kegiatan maupun hal-hal yang 

mendesak yang berhubungan dengan kesehatan. 

e. Peruntukan Lahan 

Sebagai bangunan yang bersifat pelayanan, pemukiman, dan 

kesehatan, maka tapak yang cocok adalah Kecamatan Mungkid. 

f. Kondisi topografi dan luas lahan 

Kontur permukaaan lahan datar atau sedikit landai dikarenakan untuk 

lansia yang pada umumnya kesulitan dengan perbedaan elevasi.  

Bangunan ini memerlukan lahan yang relatif luas karena 

bangunan untuk lansia pada umumnya tumbuh kesamping. Baik 

bangunan utama maupun penunjang. Berdasarkan simpulan beberapa 
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studi kasus maka PSTW direncanakan diatas kisaran tapak 8.000 m2 

sampai 1.96 HA (19600 m2). 

3.2.2 Rencana Pemilihan Lokasi  

Dalam menentukan lokasi bangunan Panti Sosial Tresna Werdha 

(PSTW), tidak terlalu jauh dari pusat kota/ kabupaten, lingkungan yang 

nyaman dan topografi menjadi faktor yang cukup menentukan dalam 

pemilihan lokasi.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka lokasi yang baik dan 

cocok adalah di Bagian Wilayah Pengembangan Mertomundur 

(Mertoyudan-Mungkid-Borobudur) yang merupakan Wilayah 

Pengembangan pusat pengembangan pariwisata, pertanian, permukiman 

dan aktivitas penunjang pariwisata, yang berdasarkan Peta Rencana Pola 

Ruang  RTRW Kabupaten Magelang 2011-2031. 

Terlepas dari pertimbangan di atas, maka perlu diperhatikan sifat 

atau karakteristik kegiatan-kegiatan yang ada pada bangunan PSTW 

yang bersifat pelayanan dan pemukiman dengan kegiatan utama 

pelayanan tempat tinggal dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan 

bersosialisasi di hari tua bagi lansia terlantar yang tidak berpenghasilan, 

tidak memiliki sanak saudara dan tidak memiliki tempat tinggal. 

Selain itu, bangunan PSTW  juga menuntut kemudahan terhadap 

fasilitas dan aksesibilitas baik diluar maupun didalam bangunan. 

a. Jenis Panti Jompo : Panti jompo milik pemerintah yang disebut Panti 

Sosial Tresna Werdha. 

b. Klasifikasi Penghuni :  

4) Penghuni PSTW ini adalah lansia terlantar baik terlantar dari 

keluarga, yang datang dari masyarakat maupun tuna wisma atau 

gelandangan dengan ketentuan masih mandiri (aktif/produktif) dan 

semi mandiri (semi aktif/ semi produktif); 

5) Penghuni PSTW ini adalah lansia yang sehat jasmani dari 

penyakit menular, sehat rohani dari sakit kejiwaan, yang usianya 

paling tua diprioritaskan pada pihak kurang mampu, serta 

penyandang masalah kesjahteraan sosial. 
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c. Fungsi Umum :  

1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan 

sistem penyantunan di dalam panti. 

2) Sebagai pusat informasi kesejahteraan sosial 

3) Menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan 

memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-

aktivitas sosial-rekreasi serta membuat lansia dapat menjalani 

proses penuaannya dengan sehat dan mandiri 

d. Tujuan Umum :  

1) Terpenuhinya kebutuhan hidup para lanjut usia atau jompo 

terlantar sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan 

diliputi rasa ketentraman lahir batin 

2) Mencegah timbul, berkembang dan meluasnya permasalahan 

kesejaheraan sosial dalam kehidupan masyarakat 

3) Menciptakan kondisi sosial klien agar memiliki rasa harga diri dan 

percaya diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara 

wajar 

4) Meningkatkan kemauan dan kemampuan klien untuk 

mengupayakan perubahan dan peningkatan kesejahteraan 

sosialnya. 

5) Mencegah timbulnya dan kambuhnya kembali permasalahan 

kesejahteraan sosial yang pernah dialami 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka rencana pemilihan lokasi 

terdapat di Kecamatan Mungkid. Lihat gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Ketiga Alternatif Site (yang tidak terlalu jauh dari pusat kota) 
Sumber. Google Earth 

1 
2 

3 
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a. Alternatif Tapak 1 (lihat gambar 3.4) 

1) Lokasi   : JL. Pasar Blabak 

2) Lebar jalan   : 6 m  

3) Lingkungan  : Tidak padat penduduk 

4) Sarana Kesehatan : 2.1 km dari Rumah Sakit  

5) Tata Guna Lahan : Wilayah Pengembangan Mertomundur 

6) Luas Lahan  : ±8.700 m2 

7) Topografi  : Tidak berkontur 

8) Batas   :  

a) Utara ` : JL. Pasar Blabak 

b) Timur  : Persawahan  

c) Selatan  : Persawahan 

d) Barat  : Rumah Penduduk 

9) Kondisi Eksisting : Sebagian sawah dan lahan kosong 

 

Gambar 3.4 Alternatif Site 1 
Sumber. Google Earth 

b. Alternatif Tapak 2 (lihat gambar 3.5) 

1) Lokasi   : JL. Medura 

2) Lebar jalan   : 6 m  

3) Lingkungan  : Tidak padat penduduk 

4) Sarana Kesehatan : 1.7 km dari Rumah Sakit  

5) Tata Guna Lahan : Wilayah Pengembangan Mertomundur 

6) Luas Lahan  : ±1.6 HA 
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7) Topografi  : Berkontur  

8) Batas   :  

a) Utara ` : JL. Medura 

b) Timur  : Persawahan  

c) Selatan  : Persawahan 

d) Barat  : Jl. Bentinjan 

9) Kondisi Eksisting : Sebagian sawah dan lahan kosong 

 

Gambar 3.5 Alternatif Site 2 
Sumber. Google Earth 

c. Alternatif Tapak 3 (lihat gambar 3.6) 

1) Lokasi   : JL. Bentinjan 

2) Lebar jalan   : 6 m  

3) Lingkungan  : Padat penduduk 

4) Sarana Kesehatan : 900 m dari Rumah Sakit  

5) Tata Guna Lahan : Wilayah Pengembangan Mertomundur 

6) Luas Lahan  : ±1.2 HA 

7) Topografi  : Berkontur 

8) Batas   :  

a) Utara ` : JL. Bentinjan 

b) Timur  : Permukiman 

c) Selatan  : Persawahan 

d) Barat  : Permukiman 

9) Kondisi Eksisting : Persawahan 



77 
 

 
 

 

Gambar 3.6 Alternatif Site 3 
Sumber. Google Earth 

3.2.3 Pembobotan 

Berikut ini merupakan pembobotan pemilihan lahan: 

Tabel 3.1 Pembobotan 

No Kriteria 
Bobot 

(B) 

Alternatif 

Tapak 1 

Alternatif 

Tapak 2 

Alternatif 

Tapak 3 

N (1-3) BxN N (1-3) BxN N (1-3) BxN 

1 Tidak terlalu jauh 

dengan pusat kota/ 

kabupaten 

15 2 30 2 30 2 30 

2 Tersedia sarana 

transportasi yang 

memadai 

10 2 20 2 20 2 20 

3 Lingkungan yang 

nyaman 
25 2 50 3 75 1 25 

4 Sarana Kesehatan 20 1 20 2 40 3 60 

5 Tata Guna Lahan 10 2 20 2 20 2 20 

6 Topografi dan Luas 

Lahan 
20 1 20 3 60 3 60 

Jumlah 100 160 245 215 

Keterangan: 

Nilai 1= Kurang layak: Nilai 2= Layak: Nilai 3= Sangat laayak 
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3.2.4 Tapak Terpilih 

Berdasarkan analisis dan pembobotan alternatif tapak, maka tapak 

yang terpilih adalah tapak 2. Lokasi tapak berada di Jl. Medura (lihat 

gambar 3.7 dan 3.8), dengan adanya pengurangan lahan dan peraturan 

bangunan sebagai berikut: 

a. Lokasi   : JL. Medura 

b. Lebar jalan   : 6 m  

c. Lingkungan  : Tidak padat penduduk 

d. Sarana Kesehatan : 1.7 km dari Rumah Sakit  

e. Tata Guna Lahan  : Wilayah Pengembangan Mertomundur 

f. Luas Lahan  : ±1.6 HA (16.000 m2) 

g. Topografi   : Berkontur 

h. Batas   :  

1) Utara `  : JL. Medura 

2) Timur   : Persawahan  

3) Selatan  : Persawahan 

4) Barat   : Jl. Bentinjan 

i. Kondisi Eksisting  : Sebagian sawah dan lahan kosong 

j. KDB    : 60 % 

k. Ketinggian maksimum 34.5  meter (Diambil dari ketinggian Candi 

Borobudur), ketinggian normal 2 – 3 lantai berdasarkan lingkungan 

sekitar 

l. Kondisi Site 

 

Gambar 3.7 Kondisi Site Tapak Terpilih 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.8 Site PSTW 
Sumber. Google Earth
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 

4.1 Dasar Pendekatan 

Dasar pendekatan ini didasarkan akan sebuah Panti Sosial Tresna 

Werdha di Kabupaten Magelang dengan bentuk alternatif baru bagi 

masyarakat lanjut usia terlantar di Provinsi Jawa Tengah yang telah lolos 

kualifikasi oleh Dinsos Jateng  agar hidup dengan layak.  Pendekatan yang 

dilakukan terdiri dari: 

a. Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan ini membahas tentang bagaimana akses dari luar menuju 

site terpilih. 

b. Pendekatan Aspek Fungsional  

Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Magelang selaku Panti Sosial 

milik Dinas Sosial Pemerintah Jawa Tengah. Dasar pendekatan 

fungsional bertitik tolak pada pelaku, aktifitas, kebutuhan ruang, 

persyaratan ruang, dan besaran ruang. 

c. Pendekatan Arsitektural 

Aspek arsitektural bangunan yang akan ditampilkan Panti Sosial Tresna 

Werdha di Kabupaten Magelang ini adalah konsep home dengan 

memperhatikan prinsip – prinsip perancangan Panti Sosial Tresna 

Werdha, pendekatan ruang – ruang khusus, dan pendekatan landscape.  

d. Pendekatan Bangunan 

Dasar pendekatan ini yakni analisis pola masa, analisis pola sirkulasi 

ruang dan analisis struktur bangunan. 

4.2 Pendekatan Kontekstual 

Site berada Jalan Medura, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 

Magelang. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Magelang Kecamatan 

Mungkid berada dalam Wilayah Pengembangan Mertomundur 

(Mertoyudan-Mungkid-Borobudur), merupakan wilayah dengan peruntukan 

sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pengembangan perdagangan, 
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pertanian, permukiman dan aktivitas penunjang pariwisata. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, site ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria 

yang dapat mendukung perencanaan dan perancangan Panti Sosial Tresna 

Werdha di Kabupaten Magelang. Lihat gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Eksisting Site Terpilih 
Sumber. Hasil Survey 2015 

Pencapaian ke dalam site cukup mudah dilakukan baik untuk 

pengunjung dari dalam Kabupaten Magelang maupun dari luar Kabupaten 

Demak, utamanya Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah. 

Pengunjung yang datang dapat melalui Jl. Magelang – Purworejo, Jl. Medura 

dan Jl.Bentinjan. Lihat gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Jalur Pengunjung 
Sumber. Google Earth 

Jalan Bentinjan Persawahan 

Jalan Medura

Persawahan

Jalan Magelang-Purworejo

Utara: JL. Medura

Timur: Persawahan 

Selatan: Persawahan

Barat: Jl. Bentinjan

Jl. Medura 

Jl. Magelang - Purworejo 

Jl. Bentinjan 

Jl. Magelang - Purworejo 
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4.3 Pendekatan Fungsional 

4.3.1 Pengguna 

a. Lansia 

Lansia yang terdapat pada PSTW ini adalah lansia terlantar 

baik terlantar dari keluarga, yang datang dari masyarakat maupun 

tuna wisma, lansia yang sehat jasmani dari penyakit menular, sehat 

rohani dari sakit kejiwaan, yang usianya paling tua diprioritaskan pada 

pihak kurang mampu, serta penyandang masalah kesejahteraan 

sosial. Serta lansia swasta yang mampu membayar akomodasi sewa 

panti guna mendukung anggaran dalam panti. 

b. Pengelola 

Pengelola merupakan penghuni PSTW yang bertugas 

mengelola dan mengkoordinir baik kondisi fisik dan aktivitas lansia 

maupun kondisi fisik bangunan. Berikut diagram struktur organisasi 

panti.  

 

Diagram 4.1 Struktur Organisasi Pengelola 
Sumber. Analisis Pribadi 

c. Tim Medik 

Merupakan ahli kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi, dokter 

spesialis lansia, ahli psikologi, ahli fisiotherapy, dll). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris (1) 

Koor. Kantor (1) Staff Kantor (4) 

Koor. Tata Boga (1) Tata Boga (6) 

Ko. Keperawatan (1) Perawat (20) 

Koor. Tata Graha (1) Tata Graha (6) 

Koor. R. Tangga (1) 

Koor. Keamanan (1) Kemanan (4) 

Staff R. Tangga (6) 

Pemimpin Unit 
(1 orang) 

Bendahara (1) 
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d. Pengunjung 

Merupakan kunjungan dari Dinas Sosial, kerabat lansia, lansia 

dari masyarakat sekitar, serta kunjungan dari masyarakat umum yang 

ingin berkunjung. 

4.3.2 Aktivitas dan Kebutuhan Ruang 

Berikut pendekatan aktivitas dan kebutuhan ruang pengguna panti: 

a. Lansia 

Asumsi lansia pada panti ini merupakan lansia yang telah 

memenui persyaratan dan telah diseleksi pihak Dinsos Jateng yang 

berkisar 100 – 160 jiwa. Yang terdiri dari: 

1) Lansia pasangan gratis (PG) 16 jiwa/8 pasang (1/10) 

2) Lansia mandiri gratis (MGL/MGP) 32 jiwa (2/10) 

3) Lansia mandiri bayar (MBL/MBP)  16 jiwa (1/10) 

4) Lansia semi mandiri gratis (SMGL/SMGP) 32 jiwa (2/10) 

5) Lansia semi mandiri bayar (SMBL/SMGP) 16 jiwa (1/10) 

6) Lansia non mandiri gratis (NMGL/NMGP) 32 jiwa (2/10) 

7) Lansia non mandiri bayar (NMBL/NMBP) 16 jiwa (1/10) 

Tabel 4.1 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Lansia 

Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Penerimaan 

Istirahat/ Tidur 

Ibadah 

Mandi/ Buang Air 

Memasak - Makan  

Cek Kesehatan 

Mengamati lingkungan 

Menyalurkan Hobby 

Membaca dan Diskusi 

Berkumpul 

Mendengarkan atau bermain musik 

Olah raga dan berjemur 

Jogging 

Bersepeda 

Berkebun 

Lobby - Kantor 

Hunian 

Mushola 

KM/WC Lansia 

Dapur-Ruang Makan 

R. Kesehatan 

Gazebo  

Ruang Keterampilan 

Perpustakaan 

Aula, R.Sosial-Rekreasi 

Ruang Musik 

Gym, Halaman 

Jogging Track 

Bicycle Track 

Kebun 
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Keterangan:  

 

 

Sumber. Analisis Pribadi 

Berikut sirkulasi ruang lansia: 

 

Gambar 4.3 Sirkulasi Ruang Lansia 
Sumber. Analisis 

b. Pengelola 

Sebagian dari pengelola tinggal di panti tersebut. 

Diasumsiakan jumlah pengelola/perawat 135 jiwa. Diasumsikan 1 

perawat melayani setiap 2 lansia mandiri/semi mandiri yang 

membayar dan setiap 4 lansia mandiri/semi mandiri yang gratis/ 

bersubsidi. Diasumsikan pula 1 perawat melayani seorang lansia non 

mandiri yang membayar dan setiap 2 lansia non mandiri yang gratis/ 

bersubsidi. Maka ada 72 perawat dan kurang lebih 8-10 pengelola 

yang tinggal di panti. 

Tabel 4.2 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengelola 

Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Penerimaan 

Parkir 

Bekerja 

Beribadah 

Memasak 

Lobby 

T. Parkir 

Kantor  

Mushola 

Dapur 

 

MUSHOLLA 

R. SOS-REK 

R. KESEHATAN 

R. KETRAMPILAN 

HUNIAN LANSIA :  

 KM/WC 

 R. TIDUR 

 R. KELUARGA 

 R. MAKAN 

HALAMAN HALL-KANTOR 

 AULA 

 PERPUSTAKAAN 

DATANG 
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Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Makan 

Mandi/ Buang Air 

Tidur 

Olah raga  

 

 

Cek Kesehatan 

Cuci - Jemur 

Mendampingi Lansia 

 

 

 

 

Cek kondisi utilitas 

Meletakkan jenazah  

Ruang Makan 

Lavatory  

Hunian Pengelola 

Gym 

Lap. Tenis 

Halaman 

Ruang Kesehatan  

Laundry 

Hunian Lansia 

Ruang Sosial–Rekreasi 

Ruang Musik 

Aula 

Ruang Keterampilan 

Ruang perawatan Bangunan 

Ruang jenazah 

Sumber. Analisis Pribadi 

Keterangan: 

 

Berikut sirkulasi ruang pengelola: (lihat gambar 4.4) 

 

Gambar 4.4 Sirkulasi Ruang Pengelola 
Sumber. Analisis 

 

MUSHOLLA 

HUNIAN PERAWAT/PENGELOLA:  

 R. TIDUR 

 R. KELUARGA 

 LAVATORY 

HUNIAN LANSIA  R. KESEHATAN 

 R. JENAZAH 

 PARKIR 

R. SOS-REK : 

 R. MAKAN 

 R. MUSIK 

 DAPUR 

 LAUNDRY 

R. KETRAMPILAN 

R. PERAWATAN 

BANGUNAN 

HALAMAN HALL-KANTOR 
 AULA 

 PERPUSTAKAAN 

FASILITAS 

OUTDOOR 
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c. Tim Medik 

Merupakan ahli kesehatan yang diasumsikan tim medik 

sebanyak 5 jiwa. (dokter umum, perawat, ahli fisioterapi, ahli 

hidroterapi). 

Tabel 4.3 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Tim Medik 

Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Penerimaan 

Parkir 

Presensi 

Buang Air 

Mengikuti Kegiatan  

 

Cek Kesehatan 

 

 

Meletakkan jenazah 

Beribadah 

Lobby 

T. Parkir 

Kantor  

Lavatory 

Halaman 

Aula 

Hunian Lansia 

Ruang Kesehatan(R. Konsultasi/ Periksa 

dan R. Obat) 

R. Jenazah 

Mushola 

Sumber. Analisis Pribadi 

Keterangan: 

 

Berikut sirkulasi ruang tim medik: 

 

Gambar 4.5 Sirkulasi Ruang Tim Medik 
 Sumber. Analisis 

 

  

 

MUSHOLLA 

HUNIAN LANSIA  HALAMAN HALL-KANTOR 

 AULA 

DATANG 

 PARKIR 

R. KESEHATAN 

 R. JENAZAH 

 R. PERIKSA 

 R. OBAT 
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d. Pengunjung 

Merupakan kunjungan dari Dinsos setempat, kerabat lansia, 

lansia dari masyarakat sekitar, serta kunjungan dari masyarakat 

umum. Diasumsikan 50% dari jumlah lansia, yakni 80 jiwa. 

Tabel 4.4 Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengunjung 

Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Penerimaan 

Parkir 

Tanya informasi 

Buang Air 

Mengikuti Kegiatan tertentu 

 

 

 

Hall 

T. Parkir 

Kantor  

Lavatory 

Halaman 

Aula 

R. Keterampilan 

R. Sosial-Rekreasi 

Ruang Kesehatan 

Hunian Lansia 

Mushola 

Sumber. Analisis Pribadi 

Keterangan: 

 

Berikut sirkulasi ruang pengunjung: (lihat gambar 4.6) 

 

Gambar 4.6 Sirkulasi Ruang Pengunjung 
Sumber. Analisis 

 

 PARKIR 

DATANG 

HALL-KANTOR 
 AULA 

 LAVATORY 

R. SOS-REK 

R. KESEHATAN 

R. KETRAMPILAN 

HALAMAN HUNIAN LANSIA  

MUSHOLLA 
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4.3.3 Pengelompokan Ruang Berdasrkan Aktivitas 

Berdasarkan aktivitas yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa kelompok aktivitas, yakni: 

a. Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kelompok kegiatan ini meliputi kegiatan kepengelolaan dan 

administrasi. Dalam kegiatan pengelola menghasilkan ruang – ruang 

dengan berbagai zona, baik publik, semi privat, privat, maupun servis. 

Namun secara garis besar kelompok kegiatan pengelola ini mewakili 

zona publik yang bersifat terbuka dan menarik secara fisik masa 

bangunan. 

b. Kelompok Kegiatan Hunian 

Kelompok kegiatan ini meliputi hunian lansia maupun perawat 

dan pengelola. Dalam kelompok ini terdapat ruang – ruang dengan 

berbagai zona, baik publik, semi privat, privat, maupun servis. Namun 

secara garis besar kelompok kegiatan hunian ini mewakili zona privat 

yang merupakan inti lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha dengan 

sifat memiliki privasi tinggi yang aman dan nyaman. 

c. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

Kelompok kegiatan ini meilputi segala kegiatan kesehatan dan 

pembinaan. Dalam kelompok ini terdapat ruang – ruang dengan 

berbagai zona, baik publik, semi privat, privat, maupun servis. Namun 

secara garis besar kelompok kegiatan pelayanan ini mewakili zona 

semi privat dan bersifat mendukung segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penghuni utama, yakni lansia itu sendiri.  

d. Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kelompok kegiatan ini meliputi kegiatan penunjang, servis dan 

parkir. Dalam kelompok ini terdapat ruang – ruang dengan berbagai 

zona, baik publik, semi privat, privat, maupun servis. Namun secara 

garis besar kelompok kegiatan pelayanan ini mewakili zona servis 

yang bersifat mudah diakses oleh pengelola utamanya untuk 

melayani penghuni yang ada di panti. 

4.3.4 Besaran Ruang 

Besaran ruang ini dikelompokkan berdasarkan kelompok kegiatan 

dan didapat dari sumber yang dipilih.  
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Tabel 4.5 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 

JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Penerima 

Lobby 10 2 m
2
 20 NAD 

Ruang Tamu 10 2 m
2
 20 NAD 

Lavatory pria 2  6 m
2
/unit 12 

NAD 
Lavatory wanita 2 6 m

2
/unit 12 

Total + Sirkulasi 20% total penerima 64 + 12,8 = 76,8 

Pengelola 

Ruang Kepala Panti 2 6-9 m
2
 12 

NAD 

Ruang Administrasi 1 6-9 m
2
 6 

Ruang Sekretaris 1 6-9 m
2
 6 

Ruang Bendahara 1 6-9 m
2
 6 

R. Koordinator 6 6-9 m
2
 36 

Ruang Arsip 2 1,5 m
2
 3 

Lavatory pria 2 6 m
2
/unit 12 

NAD 
Lavatory wanita 2 6 m

2
/unit 12 

Total + Sirkulasi 20% total pengelola 93 + 18 = 111 

Besaran Ruang Kelompok 

Kegiatan Pengelola 

Total 187,8 

Sirkulasi 20% 37,56 

Total  Keseluruhan 225 m2 

Sumber. Analisis Pribadi 

Tabel 4.6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Hunian 

JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Hunian 

Lansia 

Lansia Mandiri/ 

Semi Mandiri 

Bersubsidi (Hunian 

Lansia Tipe 1) 

Kamar 

 

KM/WC 

R. Makan  

Dapur 

 

R.Keluarga 

 

 

 

 

8 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

24 m2/unit 

(@unit=4 orang) 

3,96 m2 

1,3 - 1,9m2 

10-15% Area R. 

Makan 

 

 

 

 

48 

 

7,92 

15,2 

1,52 

 

36 

 

 

 

 

A 

 

A 

TSS 

TSS 

 

A 

Total Hunian Tipe 1 + 20% x jumlah unit hunian tipe 1 
130,368 X 

8 = 1043 
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JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Lansia Mandiri/ 

Semi Mandiri Sewa 

(Hunian Lansia Tipe 

2) 

Kamar 

 

 

KM/WC 

R. Makan  

Dapur 

 

R.Keluarga 

 

 

4 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

16 m2/unit 

(@unit=2 

orang) 

3,96 m2 

1,3 - 1,9m2 

10-15% Area 

R. Makan 

 

 

 

 

 

32 

 

 

7,92 

7,6 

1,14 

 

36 

 

 

A 

 

 

A 

TSS 

TSS 

 

A 

Total Hunian Tipe 1 + 20% x jumlah unit hunian tipe 1 
101,592 X 

8 = 813 

Lansia Pasangan 

(Hunian Lansia Tipe 

3) 

   

14,4 x 8 

= 115 A 

Lansia Non Mandiri 

Bersubsidi (Hunian 

Lansia Tipe 4) 

   

18,76 x 8 

= 150 A 

Lansia Non Mandiri 

Sewa (Hunian 

Lansia Tipe 5) 

   

12,62 x 8 

101 A 

Total Hunian Lansia + Sirkulasi 60%Tot. Hunian 

Lansia (Koridor, teras) 
2222 + 1333 = 3555 

Hunian 

Perawat 

(Pengelola) 

Ruang Tidur 

(Asrama pria) 
32 4 m

2
 128 NAD 

Ruang Tidur  

(Asrama wanita)  
48 4 m

2
 192 NAD 

Lavatory pria 8 6 m
2
/unit 48 NAD 

Lavatory wanita 16 6 m
2
/unit 96 NAD 

Ruang Santai  25% Total 

R.Tidur 
80 A 
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JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Total Hunian Perawat + 20% x jumlah hunian perawat 544 

Besaran Ruang Kelompok 

Kegiatan Hunian 

Total 4099 

Sirkulasi 20% 819,8 

Total  Keseluruhan 4919 

Sumber. Analisis Pribadi 

Tabel 4.7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan 

JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Fasilitas Kesehatan 

Dokter Umum 
Ruang konsultasi dan periksa 16 PI 

R. Tunggu 8 2 m
2
 16 NAD 

Fisioterapi 
Ruang konsultasi dan periksa 16 PI 

Ruang tunggu 8 2 m
2
 16 NAD 

Hidroterapi 

R. Konsultasi 16 Pl 

R. Tunggu 8 2 m
2
 16 NAD 

Whirpool 10 9 m
2
 90 TSS 

KM/WC 1 3 m
2
 3 DMRI 

Ruang obat 9 A 

Ruang Jenazah 12 A 

Total Fasilitas Kesehatan + sirkulasi 20% Total  198 + 39,6 = 249,6 

Fasilitas Pembinaan 

Ruang 
Keterampilan 

Ruang 
Menyulam 

24 
2,25 m

2 
/ 4 

orang 
54 A 

Ruang Merajut 24 
2,25 m

2 
/ 4 

orang 
54 A 

Ruang Lukis 24 1,5 m
2 
/orang 36 A 

Gym 12 3 m
2
 36 A 

R. Bilyard 2 3,75 m
2 
/meja 7,5 A 

Sosial-
Rekreasi 

Aula 114 1 m
2
 114 A 

Perpustakaan 20 2 m
2
 40 A 

Ruang Makan 176 0,9 m
2
 x 50 % 79,2 HP 

Ruang Musik 36 A 

Area berjemur 
lansia 

38 3 m
2
 114 A 
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JENIS 

RUANG 
SUB RUANG KAPASITAS STANDART 

LUAS 

(M
2
) 

SUMBER 

Lavatory pria 18 6 m
2
/unit 108 NAD 

Lavatory wanita 18 6 m
2
/unit 108 NAD 

Total Fasilitas Pembinaan + sirkulasi 20% Total 786,7+157,34= 944,04 

Besaran Ruang Kelompok 
Kegiatan Pelayanan 

Total 1200 

Sirkulasi 20% 240 

Total  Keseluruhan 1440 

Sumber. Analisis Pribadi 

Tabel 4.8 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang 

JENIS RUANG KAPASITAS STANDART 
LUAS 
(M

2
) 

SUMBER 

Musholla 120 0,8 x 1,2 115,2 TSS 

R. Wudhu  20% Musholla 23,04 A 

Dapur 56 0,9 m
2
 50,4 HP 

Laundry 56 0,63 m
2
 35,28 TSS 

Lap. Tennis 448 A 

Area Berkebun 
40% x total 

hunian 
40% x 4099 = 1640 A 

R. CCTV 2 6 m
2
 12 PI 

Pos Jaga 4 5,4 m
2
 21,6 A 

Perawatan gedung (trafo, panel, genset) 72 A 

Pembuangan TPS 2 2,25 4,5 A 

Total 2422,02  

Sirkulasi 20% 484,4  

Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang 2906  

Sumber: Analisis Pribadi 

Keterangan: 

NAD  = Neufert Architect Data 

TSS  = Time Saver Standart 

DMRI  = Dimensi Manusia dan Ruang Interior 

HP  = Hotel and Planning Design 

PI  = Putri, dkk IMAJI 

A  = Asumsi pribadi 
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4.4 Pendekatan Arsitektural 

4.4.1 Pendekatan Konsep Home 

Pendekatan arsitektural yang digunakan adalah: 

a. Ide Dasar  

PSTW dengan konsep home diharapkan dapat menjadi rumah yang 

memiliki harapan baru bagi penghuninya yang notabene adalah 

lansia terlantar agar hidup layak dan aktif dihari tua. 

b. Pertimbangan 

Meliputi: 

1) Prinsip – prinsip perancangan PSTW menjadi pertimbangan 

untuk mendirikan PSTW melalui pemilihan bahan bangunan dan 

fasilitas – fasilitas bagi penghuninya. 

2) Arsitektur hijau atau arsitektur ramah lingkungan menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan material bangunan untuk 

mendukung adanya konsep home dalam panti. 

c. Analisis 

Sebagai berikut: 

1) Syarat konsep home 

Meliputi: 

a) Haven (tempat berlindung) 

b) Order (pengaturan) 

c) Identity (identitas) 

d) Connectedness (keterhubungan) 

e) Warmth (kehangatan) 

f) Physical suitability (kecocokan secara fisik) 

g) Nostalgia 

h) Privasi 

i) Rumah dan pertumbuhan manusia terhubung secara intim  

j) Kenyamanan dan well-being 

k) Ketepatgunanaan (efficiency) 

l) Hiburan (leisure) 

m) Ketenangan (ease) 

2) Prinsip-prinsip perancangan PSTW 

Meliputi: 
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a) Aspek fisisologis, yakni: 

(1) Keselamatan dan keamanan 

(2) Signage/ Orientation/ Wayfindings 

(3) Aksesibilitas dan fungsi 

(4) Adaptabilitas 

b) Aspek psikologis, yakni: 

(1) Privasi 

(2) Interaksi sosial 

(3) Kemandirian 

(4) Dorongan/ tantangan 

(5) Aspek panca indra 

(6) Ketidak-asingan/ keakraban 

(7) Estetik/ penampilan 

(8) Personalisasi 

4.4.2 Pendekatan Ruang – Ruang Khusus 

Pendekatan ruang-ruang khusus berikut ini merupakan ruang yang 

perlu diperhatikan dalam penerapan desainnya, agar aspek keselamatan 

dan kenyamanan dapat tercapai utamanya bagi lansia sebagai pengguna 

utama. Berikut merupakan pendekatan desain ruang-ruang khusus: 

a. Hunian lansia 

Demi mencapai kemudahan pencapaian, kenyamanan dan efisiensi 

maka satu unit kamar diisi oleh 4 lansia. Lihat gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 unit lansia 
Sumber: Analisis Pribadi 
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b. Kamar mandi lansia 

Berikut dimensi standarnya:  

   

Gambar 4.8 Kamar mandi lansia 
Sumber: Data Arsitek 

c. Ruang tamu unit hunian 

Dalam titik-titik tertentu pada deretan unit hunian, direncanakan 

terdapat ruang tamu bagi lansia yang masih memiliki sanak saudara 

ataupun lansia dari masyarakat luar. Perhatikan gambar 4.9 untuk 

rencana desainnya: 

 
Gambar 4.9 Ruang tamu unit hunian 

Sumber: Analisis Pribadi 

d. Loading dock pengunjung dan lansia 

Berikut standarnya minimumnya: 
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 Gambar 4.10 Loading dock pengunjung 
Sumber: Data Arsitek 

e. Pintu masuk dan jalur khusus diffable 

Kriteria pintu masuk untuk lansia ada pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Pintu Masuk Lansia / Diffable 
Sumber: Data Arsitek 

Koridor untuk jalur diffable dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Jalur diffable 
Sumber: Data Arsitek 
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f. Ruang Makan 

Berikut rencana lay outnya: 

 
Gambar 4.13 Ruang Makan 

Sumber: Analisis Pribadi 

g. Aula  

Berikut ini lay out berdasarkan standar minimum: 

 

Gambar 4.14 Aula 
Sumber: Data Arsitek 
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h. Ruang Keterampilan 

Lay out keterampilan menyulam dapat dilihat pada gambar 4.15. 

Sedangakn ruang keterampilan merajut dapat dilihat pada gambar 

4.16. 

     
Gambar 4.15 Lay out keterampilan 

menyulam 
Sumber: Analisis Pribadi

Gambar 4.16 Lay out keterampilan 
merajut 

Sumber: Analisis pribadi 
 

 

i. Ruang Laundry 

Berikut lay out ruang laundry: 

 
Gambar 4.17 Lay Out Ruang Laundry 

Sumber: Data Arsitek 
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k. Parkir 

Lay out parkir yang digunakan dapat dilihat pada gambar 4.18. 

  
Gambar 4.18 Lay out parkir 

Sumber: Data Arsitek 

l. Area istirahat lansia di luar masa dan pedestrian 

Area istirahat lansia di luar masa dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

 

Gambar 4.19 Area istirahat lansia di luar masa 

Sumber: Data Arsitek 
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Pedestrian / Jogging track lansia dapat dilihat pada gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Pedestrian / Jogging track lansia 
Sumber: Data Arsitek 

4.4.3 Pendekatan Landscape 

Analisis penataan landscape bertujuan untuk mengetahui bentuk 

taman yang direncanakan pada site.  

a. Dasar Pertimbangan 

Dasar pertimbangan analisis penentuan landscape antara lain:  

1) Filosofi dalam penataan landscape 

2) Macam-macam taman  

b. Analisis 

Penataan Landscape ini bertujuan untuk: 

1) Mendukung penampilan 

2) Kontinuitas terhadap lingkungan sekitar 

3) Berfungsi sebagai pelindung, peneduh, penyejuk udara dan 

sebagai filter atau barrier polusi (udara dan suara) 

4) Ruang interaksi sosial 
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5) Ruang pengikat antar kegiatan maupun ruang 

6) Berfungsi untuk terapi kesehatan, olahraga dan berkebun  

7) Konsep zonifikasi, orientasi, pencapaian dan pola sirkulasi 

8) Kesatuan antar elemen  landscape yaitu tanaman, tanah, air, 

binatang (material lunak) dan elemen buatan seperti pedestrian, 

sculpture, lampu taman dll (material keras) 

4.5 Pendekatan Bangunan 

4.5.1 Analisis Pola Penempatan Masa Bangunan 

Pola merupakan suatu yang mengungkapkan skema organisasi 

struktural mendasar yang mencangkup suatu penata – letakan masa, baik 

itu bangunan maupun lingkungan, yang menciptaan suatu hubungan 

keseimbangan dan keselarasan. Untuk jenis pola masa dapat dibagi 

menjadi beberapa yaitu: 

a. Monolit (Tunggal) 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan besar dan tinggi 

2) Hubungan kegiatan sangat kompak 

3) Cocok dikembangkan pada tapak pada tapak dengan luas tanah 

terbatasdan harga mahal 

4) Cocok dikembangkan pada tapak yang relatif datar 

5) Kesan formal 

 
Gambar 4.21 Contoh Pola Monolit 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

b. Kompak 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan menjadi lebih kecil 
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2) Hubungan kegiatan kompak 

3) Cocok dikembangkan pada tapak yang luas terbatas dan harga 

mahal 

4) Cocok dikembangkan pada tapak datar 

5) Kesan informal. 

 

Gambar 4.22 Contoh Pola Kompak 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

c. Linear 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan menjadi lebih kecil. 

2) Hubungan aktivitas kurang kompak menjadi tidak efisien dan 

efektif bila panjang jalur menjadi sangat panjang 

3) Kurang cocok diterapkan pada tapak yang luas 

4) Cocok diterapkan pada tapak miring 

5) Kesan informal dan formal 

 

Gambar 4.23 Contoh Pola Linear 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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d. Grid (Papan Catur) 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan menjadi lebih kecil 

2) Hubungan aktivitas kurang kompak 

3) Sangat cocok dikembangkan pada tapak luas 

4) Sangat cocok dikembangkan pada tapak datar 

5) Kesan informal dan monoton 

 

Gambar 4.24 Contoh Pola Grid 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

e. Cluster 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan menjadi lebih kecil 

2) Hubungan kegiatan ruang kompak (komunikasi berjenjang antar 

kelompok jauh dalam kelompok dekat) 

3) Cocok dikembangkan pada tapak luas 

4) Cocok dikembangkan pada tapak datar 

5) Kesan informal 

 

Gambar 4.25 Contoh Pola Cluster 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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f. Memusat 

Kriteria: 

1) Dimensi bangunan menjadi lebih kecil 

2) Hubungan kegiatan kurang kompak 

3) Cocok dikembangkan pada tapak luas 

4) Cocok dikembangkan pada tapak datar 

5) Kesan informal 

 

Gambar 4.26 Contoh Pola Memusat 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4.5.2 Analisis Pola Sirkulasi 

Sirkulasi akan sangat penting dengan bangunan karena 

merupakan suatu akses yang digunakan untuk menuju bangunan baik 

dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan sehingga sirkulasi 

harus memberikan suatu kenyamanan bagi penggunanya. Ruang luar 

nantinya akan sangat berhubungan dengan penataan lansekap yang 

akan memberikan rasa nyaman penggunan bangunan baik di dalam 

maupun di luar bangunan, hal ini yang akan dipengaruhi oleh elemen – 

elemen luar. 

Pola sirkulasi dapat dibagi menjadi empat, yakni sebagai berkut: 

a. Linier : Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama 

deretan ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah, 

memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran 

(loop). Ciri-ciri pola sirkulasi linier, antara lain: 

1) Sirkulasi pergerakan padat bila panjang jalan tak terbatas dan 

hubungan aktifitas kurang efisien 

2) Gerakan hanya 2 arah dan memiliki arah yang jelas 
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3) Cocok untuk sirkulasi terbatas 

4) Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat 

 

Gambar 4.27 Pola Sirkulasi Linear 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

b. Radial : Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang 

dari sebuah pusat bersama. Ciri-ciri dari pola sirkulasi radial adalah 

sebagai beriku:  

1) Orientasi jelas 

2) Masalah yang ditimbulkan merupakan masalah yang sulit di 

tanggulangi 

3) Kurang mengindahkan kondisi alam 

4) Sulit dikombinasikan dengan pola yang lain 

5) Menghasilkan bentuk yang ganjil 

6) Menunjang keberadaan monumen penting 

7) Pergerakan resmi 

8) Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat 

 

Gambar 4.28 Pola Sirkulasi Radial 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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c. Pola Grid : Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang 

saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur 

sangkar atau kawasan ruang segi empat. Ciri-ciri pola sirkulasi grid 

adalah sebagai berikut: 

1) Memungkinkan gerakan bebas dalam banyak arah sehingga 

hubungan aktifitas kompak dan efisien 

2) Menata grid berdasarkan sistem heararki jalan 

3) Penataan bangunan di sisi jalan dengan karakter yang berbeda 

4) Kesan monoton 

5) Masalah kurang menginahkan kondisi alam sulit ditanggulangi 

6) Masalah kemacetan pada titik simpul ditanggulangi dengan 

mengatur sirkulasi searah 

7) Kurang mengindahkan kondisi alam seperti topografi 

keistimewaan tapak 

8) Semakin jauh dari simpul jalan pergerakan semakin baik namun 

pada titik simpulnya dapat menimbulkan kemacetan akibat 

banyak arah sirkulasi yang ditampung pada titik simpul tersebut 

9) Kepadatan gerakan atau sirkulasi lebih mungkin dihindari 

 

Gambar 4.29 Pola Sirkulasi Grid 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

d. Pola Organik : Konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang 

menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. Ciri-ciri pola sirkulasi 

organik adalah sebagai berikut: 

1) Peka terhadap kondisi alam 

2) Ditandai dengan garis-garis lengkungberliku-liku 
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3) Pada tapak yang luas sering membingungkan karena sulit 

berorientasi 

 

Gambar 4.30 Pola Sirkulasi Organik 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4.5.3 Analisis Sistem Struktur Bangunan 

Berikut pendekatannya: 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Kekuatan sistem struktur bangunan 

2) Bangunan ini mempunya ketinggian ±9 meter. 

3) Daya dukung tanah dan kondisi hidrologis, dimana daya dukung 

tanah adalah kondisi ketinggian air tanahnya normal. 

4) Konstruksi bangunan: ukuran komponen bangunan, cara 

pengerjaan dan lain-lain. 

5) Nilai estetika konstruksi bangunan 

6) Kemudahan penyelesaian masalah-masalah konstruksi bangunan 

b. Analisis, adapun analisis struktur meliputi :  

1) Sub Struktur 

Merupakan struktur bangunan bagian bawah yaitu pondasi, 

yang bertugas meneruskan beban-beban dari semua unsur 

bangunan yang dipikulnya kepada tanah. 

Tujuan : menentukan jenis pondasi 

Adapun alternatif dalam pemilihan sub struktur adalah sebagai  

berikut : 

(a) Pondasi batu kali, merupakan pondasi yang pada umumnya 

digunakan untuk bangunan berlantai rendah, mudah dalam 

pengerjaannya. Untuk kondisi tanah site terpilih dapat 
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diterapkan serta sesuai dengan kekuatan daya dukung 

bangunan bertingkat rendah. 

 

Gambar 4.31 Pondasi Batu Kali 
Sumber : Rahmah, 2014 

(b) Pondasi sumuran dan tiang pancang, merupakan pondasi 

yang tepat untuk bangunan berlantai banyak, namun 

pengerjaannya lebih sulit daripada pondasi batu kali. Untuk 

kesesuaian dengan tanah site terpilih dirasa kurang tepat 

karena site terpilih memiliki karakteristik tanahkeras. Selain itu 

juga tidak sesuai diterapkan pada bangunan yang hanya 

bertingkat rendah. 

 

Gambar 4.32 Pondasi Sumuran dan Tiang Pancang 
Sumber : Rahmah , 2014 

(c) Pondasi foot plate, pondasi ini dapat digunakan untuk 

bangunan bertingkat, pengerjaannya lebih mudah daripada 

pondasi sumuran serta sesuai dengan kondisi site terpilih. 

Selain itu juga sesuai untuk bangunan yang hanya bertingkat 

rendah. 

 

Gambar 4.33 Pondasi Foot Plate 
Sumber : Rahmah, 2014 
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2) Super Struktur  

Merupakan struktur bangunan inti (bagian tengah) yaitu 

badan bangunan yang berfungsi memikul beban atap di atasnya 

sekaligus sebagai elemen pembatas visual maupun akustik ruang 

dalam  

Tujuan : menentukan struktur badan bangunan (dinding) 

Fungsi sebagai pembatas dan sebagai pembentuk ruang kegiatan 

Faktor pertimbangan : 

(a) Estetika 

(b) Kekuatan dan kekakuan struktur 

(c) Fleksibilitas ruang 

(d) Keamanan struktur 

Dalam hal ini yang menjadi studi pemilihan yaitu struktur 

rangka dan struktur masif, dimana akan dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Struktur Rangka, merupakan struktur yang memiliki 

kemudahan dalam pengerjaannya dibandingkan dengan 

struktur masif. Dari segi efisien, fleksibilitas ruang kekuatan 

dan kekakuan lebih baik daripada struktur masif. Namun 

estetika kurang dapat diekspos dibandingkan dengan struktur 

masif.  

 

Gambar 4.34 Struktur Rangka 
Sumber : Rahmah, 2014 

(2) Struktur Masif, merupakan struktur yang memiliki kekuatan 

dan kekakuan struktur yang lebih rendah dibandingkan 

dengan struktur rangka. Akan tetapi dari segi estetika struktur 

yang ada tersebut dapat menjadi  nilai estetis tersendiri.  
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3) Top Struktur (struktur atap) 

Merupakan struktur bangunan bagian atas yaitu atap. 

Dimana berfungsi sebagai perisai bangunan yang melindungi 

ruang-ruang dalam, terutama dari radiasi / panas matahari dan 

curahan air hujan (cuaca). 

Tujuan : menentukan bahan konstruksi atap 

Faktor pertimbangan :  

(a) Kemudahan dalam pengerjaan dan teknologi serta material 

bahan. 

(b) Nilai estetika strukutur yang mendukung estetika penampilan 

bangunan. 

(c) Hubungan dengan lingkungan sekitar. 

Dalam hal ini yang menjadi studi pemilihan yaitu struktur 

rangka dan struktur masif, dimana akan dijelaskan sebagai berikut 

(a) Struktur kayu, merupakan struktur yang dapat ditonjolkan. 

Apabila dilihat dari estetika namun bila dilihat dari teknologi 

untuk bentangan lebar, maka struktur ini dirasa kurang dapat 

diunggulkan dari struktur atap yang lain. 

 

Gambar 4.35 Rangka Atap Kayu 
Sumber : Rahmah, 2014 

(b) Struktur baja, merupakan struktur yang cocok digunakan 

untuk bentang lebar serta mudah dalam pengerjaan. Dalam 

hal estetika, struktur baja juga dapat di ekspos dibandingkan 

dengan struktur beton bertulang. 
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Gambar 4.36 Rangka Atap Baja 
Sumber : Rahmah, 2014 

(c) Struktur beton bertulang, merupakan struktur yang juga dapat 

diunggulkan dalam hal bentangan yang lebar serta 

kemudahan dalam pengerjaan meskipun dituntut untuk lebih 

teliti. Dalam hal estetika kurang dapat mendukung 

dibandingkan dengan kedua struktur diatas. 

 

Gambar 4.37 Rangka Atap Beton Bertulang 
Sumber : Rahmah, 2014 

4.5.4 Analisis Pemilihan Bahan Material Bangunan 

Pendekatan pemilihan bahan bangunan menggunakan material 

yang ramah lingkungan (green building). Pendekatan bahan material 

bangunan meliputi material pengisi dinding, atap dan penutup lantai. 

Berikut penjelasannya: 

a. Dasar Pertimbangan 
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Meliputi: 

1)  Pemilihan bahan bangunan yang memperhatikan segi keamanan 

dan kenyamanan 

2) Dikarenakan panti ini adalah panti bersubsidi maka pemilihan 

bahan bangunan memiliki harga terjangkau namun tahan lama. 

3) Memperhatikan segi estetika yang mana berkaitan dengan konsep 

home itu sendiri 

4) Merupakan material yang berasal dari daerah itu sendiri agar 

mudah dijangkau dan efisiensi biaya 

5) Kemudahan perawatan material 

b. Analisis 

1) Material Pengisi Dinding 

Tabel 4.9 Material Pengisi Dinding 

Jenis Material Kelebihan Kekurangan 

Batu Bata 

 Kedap air 

 Kuat dan tahan lama 

 Harga murah 

 Penolak panas yang baik 

 Warnanya unik 

 Waktu 

pemasangan 

lebih lama 

Batako 

 Harga relatif murah  

 Irit perekat 

 Tidak memerlukan plesteran + 

acian lagi untuk finishing 

 Kedap air 

 Mudah terjadi 

retak rambut 

pada dinding.  

 

Bata Ringan 

 Memiliki ukuran dan kualitas yang 

seragam  

 Pelaksanaannya lebih cepat 

daripada pemakaian bata biasa. 

 Tidak diperlukan plesteran yang 

tebal,  

 Kedap air 

 Kedap suara  

 Mempunyai ketahanan gempa 

bumi yang baik  

 Harga relatif 

mahal 

 Perekatnya 

khusus 

 Butuh keahlian 

khusus 
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Jenis Material Kelebihan Kekurangan 

Papan Fiber 

Semen / 

Glassfibre 

Reinforced 

Cement (GRC) 

 Pemasangannya lebih cepat. 

 Tahan air & kelembaban. 

 Tahan api. 

 Tahan jamur & rayap. 

 Kedap Suara. 

 Permukaan rata,  

 Cepat & praktis dalam 

pengerjaan. 

 Mampu mengurangi penggunaan 

pendingin ruangan. 

 Kurang kokoh 

 Mudah rusak bila 

terkena benturan 

 Tidak dapat 

menyerap 

gelombang bunyi 

Kaca 

 Meniadakan batas ruang dan 

menghadirkan pemandangan luar 

ke dalam ruangan 

 Cahaya luar banyak masuk 

sehingga hemat listrik 

 Nilai estetis 

 Harga Mahal. 

 Menimbulkan 

rasa takut - 

rawan pecah. 

 

Sumber. Analisis Pribadi 

2) Material Penutup Eksterior 

Tabel 4.10 Material Penutup Eksterior 

Jenis material Kelebihan Kekurangan 

Kaca 

 

 Kemampuan penghantar 

panas kecil 

 Mudah didapat 

 Dapat menghantar cahaya 

matahari 

 Mudah 

menyerap 

panas 

Cladding GRC 

(Glass-fiber 

Rainforced Cement) 

 Fleksibel  

 Mudah dibentuk 

 Mudah dipasang 

 Mahal dan 

mudah kusam 

Cladding ACP 

(Alumunium 

Composite Panel) 

 Fleksibel dan mudah 

dibentuk 

 Mudah dipasang 

 Perawatan mudah 

 Mahal dan 

sulit didapat 

Sumber. Analisis Pribadi 
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3) Material Atap 

Tabel 4.11 Material Atap 

Jenis material Kelebihan Kekurangan 

Genteng 

 

 Tahan terhadap cuaca dan 

panas 

 Mudah dapat 

 Mudah pecah 

Dak beton 

 Tahan terhadap hujan 

 Mudah dibentuk 

 Tahan api 

 Berat dan mudah 

retak karena 

pemuaian 

 Menyerap panas 

tinggi 

Truss  

 Cocok untuk bentang lebar 

 Fleksibel dapat membentuk 

atap yang variatif 

 Membutuhkan ruang 

yang cukup besar 

Sumber. Analisis Pribadi 

4) Material Penutup Lantai 

Tabel 4.12 Material Penutup Lantai 

Jenis material Kelebihan Kekurangan 

Keramik 

 harga murah 

 mudah dibersihkan apabila 

terkena kotoran seperti kopi, 

tinta dan cat 

 mudah dipotong 

 tidak mudah kusam 

 pilihan motif dan warna yang 

bervariasi 

 ukurannya 

cenderung tidak 

sama walaupun 

dalam satu dus 

 ukuran 60x60 

mudah melenting 

Granit 

 ukuran bisa mencapai 

100cmx100cm 

 tidak mudah melenting 

 Sambungan nat tidak terlalu 

lebar sehingga terlihat menyatu 

 kotoran sulit 

dibersihkan 

 mudah kusam 

 perlu alat 

pemotong khusus 

Marmer 

 ukuran tidak terbatas 

 tidak gampang melenting 

 sambungan nat lebih kecil 

 sulit dibersihkan  

 memerlukan 

perawatan ekstra  
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Jenis material Kelebihan Kekurangan 

sehingga terlihat lebih menyatu 

 dengan ukuran yang lebih 

besar, ruangan jadi tampak 

lebih luas 

 keras dan tebal 

 harga mahal 

 warna tergantung 

pada alam 

Parket 

(Parquet) 

 lantai parquet lebih lunak 

sehingga aman untuk balita 

 tidak dapat pecah/retak 

 tidak dapat bernoda 

 kedap suara 

 tidak tahan 

terhadap air, daya 

serap tinggi 

Paving Block 

 pelaksanaannya mudah dan 

tidak memerlukan alat berat 

serta dapat diproduksi secara 

massal 

 Mudah dibongkar pasang 

 tahan terhadap beban statis, 

dinamik, dan kejut 

 Mudah 

bergelombang bila 

pondasinya tidak 

kuat dan kurang 

nyaman untuk 

kedaraan dengan 

kecepatan tinggi 

Sumber. Analisis Pribadi 
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BAB V 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

5.1 Konsep Kontekstual 

5.1.1 Site Terpilih 

Site berada Jalan Medura, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 

Magelang. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Magelang Kecamatan 

Mungkid berada dalam Wilayah Pengembangan Mertomundur 

(Mertoyudan-Mungkid-Borobudur), merupakan wilayah dengan 

peruntukan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pengembangan 

perdagangan, pertanian, permukiman dan aktivitas penunjang pariwisata. 

Lihat gambar 5.1 dan 5.2 

 

Gambar 5.1 Eksisting Site Terpilih 
Sumber. Hasil Survey 2015 

Jalan Bentinjan Persawahan 

Jalan Medura

Persawahan

Jalan Magelang-Purworejo

Utara: JL. Medura

Timur: Persawahan 

Selatan: Persawahan

Barat: Jl. Bentinjan
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Gambar 5.2 Site Terpilih 
Sumber. Analisis 

m. Lokasi   : JL. Medura 

n. Lebar jalan   : 6 m  

o. GSB   : 3 m 

p. Lingkungan  : Tidak padat penduduk 

q. Sarana Kesehatan : 1.7 km dari Rumah Sakit  

r. Luas Lahan  : ±1.6 HA (16.000 m2) 

s. Topografi  : Tidak berkontur 

t. Batas   :  

5) Utara ` : JL. Medura 

6) Timur  : Persawahan  

7) Selatan  : Persawahan 

8) Barat  : Jl. Bentinjan 

u. Kondisi Eksisting : Sebagian sawah dan lahan kosong 

5.1.2 Zonifikasi 

a. Klimatologi 

Berikut eksisting site beserta arah datangnya matahari dan aliran 

angin: 
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Gambar 5.3 Eksisting Klimatologi 
Sumber. Analisis 
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Gambar 5.4 Analisis Klimatologi 
Sumber: Analisis 

Pertimbangan:  

1) Pencahayaan yang paling baik bagi kesehatan dan psikologis 

adalah pencahayaan matahari pagi yang masuk ke dalam suatu 

ruangan melalui jendela, skylight, clerestories, dan atria. Cahaya 

matahari pagi menyehatkan dan menimbulkan energi yang positif 

bagi lansia. 

2) Skala dan proporsi: Makin tinggi plafond makin nyaman 

penghawaan dalam ruang (udara panas naik ke atas). Tetapi  

ruangan yang terlalu tinggi juga tidak baik maka tinggi ruangan 

dibatasi oleh psikologi manusia yang memakai ruangan. Ruang- 

ruang yang menampung aktivitas berkapasitas besar yang dibuat 

berskala megah. 

 

Penggunaan tritisan sebagai

penghalang sinar matahari secara 

langsung (sun shading)
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Hasil: 

Penerapan ruang dalam: Ruang dalam dirancang dengan sistem 

cross – ventilation. Ventilasi silang berguna agar udara terus mengalir 

dari luar kedalam rumah dan dari dalam rumah mengalir keluar. 

Sehingga udara dalam ruang tetap terjaga kebersihan dan 

kesegarannya. 

 

  

Gambar 5.5 Sistem Cross – Ventilation Dalam Bangunan 

 Sumber: Analisis 
  

Berikut hasil analisis Klimatologi: 

 

Gambar 5.6 Hasil Klimatologi 
Sumber: Analisis 
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b. Analisis Kebisingan 

Berikut eksisting site beserta tingkat kebisingan: 

 

Gambar 5.7 Eksisting Kebisingan 
Sumber: Analisis 

 

 

Gambar 5.8 Analisis Kebisingan 
Sumber: Analisis 
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Pertimbangan:  

1) Pohon sebagai sarana keluarnya suara atau bunyi yang dapat 

menimbulkan efek positif adalah suara-suara alam seperti suara 

kicauan burung, bunyi angin bertiup dan bunyi air mengalir. 

2) Suara Alam: Suara atau bunyi yang dapat menimbulkan efek 

positif adalah suara-suara alam seperti suara kicauan burung, 

bunyi angin bertiup dan bunyi air mengalir 

Analisis kebisingan: 

1) Menjauhkan masa bangunan dari sumber kebisingan yang 

mengganggu. 

2) Menyamarkan kebisingan yang ada dengan barier-barier yang 

sesuai dengan karakter alam 

3) Meletakkan masa bangunan diantara taman 

4) Penggunaan material dari bahan alami yang mampu menyerap 

suara 

5) Pengadaan vegetasi untuk menangkal kebisingan sekaligus 

barier 

Analisis vegetasi: 

1) Vegetasi pada fasade berfungsi untuk menserasikan bangunan 

dengan lingkungan setempat 

2) Vegetasi sebagai penegas unsur karakter alam pada fasade 

3) Menggunakan vegetasi yang tumbuh di lingkungan sekitar 

Hasil: 

1) Pepohonan dapat meredam kebisingan dengan cara 

mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang dan ranting. 

Penanaman vegetasi pepohonan dalam bentuk shelter belt, 

dengan penutupan yang rapat dan berlapis-lapis, dapat 

meredam kebisingan yang cukup besar hingga 95% dari 

sumbernya. 
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Gambar 5.9 Pohon Jati dan Bambu 
Sumber: analisis 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.10  Fungsi Vegetasi 
Sumber: analisis 

 

Barier Tanaman penghalang 

kebisingan jalan

Green Wall salah satu upaya 

peredam kebisingan

Vegetasi 

sebagaai 

penangkal 

kebisingan 



124 
 

 
 

Berikut zoning kebisingan: 

 

Gambar 11  Hasil Kebisingan 
Sumber: analisis 

c. Analisis Aksesibilitas 

Berikut eksisting site beserta sirkulasi kendaraan disekitarnya: 

 

Gambar 5.12 Eksisting Aksesibilitas 
Sumber: analisis 
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Gambar  5.13  Analisis Aksesibilitas 
Sumber: analisis 

Berikut zoning Aksesibilitas 

 

 

Gambar 5..14 Hasil Aksesibilitas 
Sumber: analisis 

Sirkulasi harus mudah diakses
oleh semua pelaku kegiatan

Pertimbangan peletakan ME dan SE site 
berdasarkan perkiraan pengguna yang paling 

sering keluar masuk, yakni pengelola dan tim medik.

Menjadi pertimbangan bahwa ME disebelah kanan site 
agar tidak menimbulkan crossing oleh pengguna jalan 

dari jalan Medura maupun jalan Bentinjan
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d. Analisis View 

Berikut eksisting site view: 

 

Gambar 5.15 View ke dalam site 
Sumber: Analisis 

 

Gambar 5.16 Analisis View 
Sumber: Analisis 

 
Pertimbangan 

1) Fasad bangunan dan bukaannya mengarah pada persawahan 

2) View dan Orientasi menampilkan potensi setempat ddan 

menciptakan landscaping dalam tapak 

Maka: 

1) Pemandangan Alam: Sentuhan alam yang tampak melalui 

jendela dapat memberikan efek relaksasi  
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a) Sawah 

View vegetasi ini dapat digunakan pada unit-unit hunian yang 

berbatasan dengan sawah-sawah. View ini akan tampak 

melalui jendela-jendela pada kamar tidur unit hunian tersebut. 

b) Taman 

View vegetasi ini dapat digunakan pada sepanjang koridor unit 

hunian. Taman akan ditanami dengan pohon dan bunga-

bunga. 

Untuk unit hunian yang tidak berbatasan langsung dengan 

sawah juga dapat menikmati view vegetasi taman melalui 

jendela-jendela kamar tidur di unit hunian tersebut. View ini 

juga diterapkan pada ruang rawat intensif di unit kesehatan. 

Pada ruang rawat intensif tersedia jendela bagi lansia yang 

sedang sakit untuk menikmati pemandangan taman. 

View ini juga diterapkan pada unit kesehatan yaitu pada ruang 

tunggu melalui atria. 

Analisa view to site: 

 

Gambar 5.17 Analisa view to site 
Sumber: Analisis 
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Hasil view to site: 

 

Gambar 5.18 Hasil view to site 
Sumber: Analisis 

Analisa view from site: 

 

Gambar 5.19 Analisa view from site 
Sumber: Analisis 
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Hasil view from site: 

 

Gambar 5.20 Hasil view from site 
Sumber: Analisis 

e. Analisis Topografi 

Berikut eksisting site topografi: 

 

Gambar 5.21 Eksisting Topografi 
Sumber: Analisis 

 

Gambar 5.22 Analisis Topografi 
Sumber: Analisis 
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Gambar 5.23 Hasil Topografi 
Sumber: Analisis 

 

f.  Analisis Orientasi Bangunan 

Berikut eksisting site orientasi bangunan: 

 

Gambar 5.24 Eksisting Orientasi Bangunan 
Sumber: Analisis 
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Gambar 5.25 Analisis orientasi bangunan 
Sumber: Analisis 

 

 

Gambar 5.26 Hasil orientasi bangunan 
Sumber: Analisis 
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g. Zoning Akhir 

 

Gambar 5.27 Zoning Fasilitas 
Sumber: Analisis 

5.2 Konsep Peruangan 

5.2.1 Persyaratan Ruang, Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang 

Berdasarkan aktivitas dan kebutuhan ruang yang telah dibahas 

sebelumnya, maka persyaratan ruang adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

JENIS 
RUANG 

SUB RUANG 

PERSYARATAN RUANG 

SIFAT Cahaya 
Alami 

Cahaya 
Buatan 

Hawa 
Alami 

Hawa 
Buatan 

Sarana 
Keamanan 

Penerima 

Lobby      

Lantai  Tidak 

Licin, tidak 

terdapat 

handrail 

Publik 

Ruang Tamu     

Lavatory (L/P)     Servis 

Pengelolaan  

Ruang Kepala 
Panti 

    

Semi 

Privat 
Ruang 
Administrasi 

    

Ruang 
Sekretaris 

    

Fasilitas Hunian

Fasilitas Pembinaan

Fasilitas Pengelolaan

Fasilitas Penunjang
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JENIS 
RUANG 

SUB RUANG 

PERSYARATAN RUANG 

SIFAT Cahaya 
Alami 

Cahaya 
Buatan 

Hawa 
Alami 

Hawa 
Buatan 

Sarana 
Keamanan 

Ruang 
Bendahara 

    

Ruang Koor.     

Ruang Arsip     

Lavatory (L/P)     Servis 

Sumber. Analisis Pribadi 

Tabel 5.2 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Hunian 

JENIS 
RUANG 

SUB RUANG 

PERSYARATAN RUANG 

SIFAT Cahaya 
Alami 

Cahaya 
Buatan 

Hawa 
Alami 

Hawa 
Buatan 

Sarana 
Keamanan 

Hunian 

Lansia  

Tipe 1  

dan Tipe 2 

Kamar     Lantai Tidak 

Licin, dan jika 

kotor mudah 

dibersihkan 

Terdapat 

handrail 

pada koridor 

menuju 

ruang terkait 

Privat 

R.Keluarga     
Semi 
Privat R. Makan      

Dapur 

    

Servis 

KM/WC 

    Lantai  Tidak 

Licin dan 

terdapat 

handrail 

Hunian Lansia Tipe 3, Tipe 4 

dan Tipe 5 

    Lantai  Tidak 

Licin dan 

terdapat 

handrail 

 

Hunian 

Perawat 

(Pengelola) 

Ruang Tidur     Lantai  

Tidak Licin 

dan tidak 

terdapat 

hand rail 

Privat 

Ruang Santai 
    Semi 

Privat 

Lavatory 

    

Servis 

Sumber. Analisis Pribadi 
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Tabel 5.3 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan 

JENIS 
RUANG 

SUB RUANG 

PERSYARATAN RUANG 

SIFAT Cahaya 
Alami 

Cahaya 
Buatan 

Hawa 
Alami 

Hawa 
Buatan 

Sarana 
Keamanan 

Fasilitas Kesehatan  

Dokter 

Umum  

Ruang 

Konsultasi & 

Periksa 

    
Lantai  

Tidak Licin 

jika kotor 

mudah 

dibersihkan

, dan 

terdapat 

handrail 

pada tepi 

dinding dan 

koridor 

menuju 

ruang 

terkait 

Semi 
Privat 

Ruang Tunggu     Publik 

Fisioterapi 

Ruang 

Konsultasi & 

Ruang Periksa 

    
Semi 
Privat 

Ruang tunggu     Publik 

Hidroterapi 

Ruang 

konsultasi & 

periksa 

    
Semi 
Privat 

Ruang 
tunggu 

    
Publik 

Whirpool     

Servis 
KM/WC     

Ruang obat 
    Semi 

Privat 

Ruang jenazah      Servis 

Fasilitas Pembinaan 

Ruang 

Keterampi-

lan 

Ruang 
Menyulam 

    

Terdapat 

handrail 

menuju 

objek, 

lantai 

mudah 

dibersihkan 

Semi 
Privat 

Ruang Merajut     

Ruang Lukis     

Gym     

R. Bilyard     

Sosial-

Rekreasi 

Aula     

Taman – Area 
Berjemur 

    

Ruang Makan     

R. Musik     

Perpustakaan     

Lavatory Lansia (L/P) 

    Lantai tidak 

licin dan 

terdapat 

handrail 

Servis 

Sumber. Analisis Pribadi 
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Tabel 5.4 Persyaratan Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang 

RUANG 

PERSYARATAN RUANG 

SIFAT Cahaya 
Alami 

Cahaya 
Buatan 

Hawa 
Alami 

Hawa 
Buatan 

Sarana 
Keamanan 

Mushola 
    

Terdapat 

handrail menuju 

objek dan 

penunjuk arah 

serta lantai tidak 

licin 

Semi 
Privat 

T. Wudhu & KM/WC     

Servis Dapur     

Laundry     

Lapangan Tennis     
Semi 
Privat 

R. CCTV 
    

Privat 

Pos Jaga     

Servis Perawatan Gedung     

T. Parkir     

Sumber: Analisis Pribadi 

Keterangan: 

 Sangat butuh 

 Kurang / Agak Butuh 

 Tidak Butuh 

 

Berdasarkan analisis tersebut maka didapatkan hubungan ruang antar 

kelompok ruang berdasarkan pola kegiatannya, yaitu: 

 

Diagram 5.1 Hubungan ruang antar kelompok 
Sumber. Analisis Pribadi 
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Organisasi ruang sebagai berikut: 

 

Gambar 5.28 Organisasi Ruang 
Sumber. Analisis Pribadi 

5.2.2 Program Ruang 

Berdasarkan besaran ruang keseluruhan, maka program ruang 

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Program Ruang 

Kegiatan 
LUAS (m

2
) 

Kegiatan Pengelola 
225 

Kegiatan Hunian 
4919 

Kegiatan Pelayanan 
1440 

Kegiatan Penunjang 
2906 

Total Ruang Dalam 
9490 m2 

Sumber: Analisis Pribadi 

  

 

HUNIAN LANSIA :  

 KM/WC 

 R. TIDUR 

 R. KELUARGA 

 R. MAKAN 

R. KESEHATAN 

 R. JENAZAH 

 R. PERIKSA 

 R. OBAT 

 PARKIR 

HALAMAN 

MUSHOLLA 

R. KETRAMPILAN 

R. SOS-REK : 

 R. MAKAN 

 R. MUSIK 

 DAPUR 

 LAUNDRY 

HUNIAN PERAWAT/PENGELOLA:  
 R. TIDUR 

 R. KELUARGA 

 LAVATORY 

R. PERAWATAN 

BANGUNAN 

HALL-KANTOR 
 AULA 

 PERPUSTAKAAN 

 LAVATORY 
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Tabel 5.6 Ruang Parkir 

RUANG PARKIR KAPASITAS STANDART 
LUAS 
(m

2
) 

SUMBER 

 Mobil Pengelola (3) 

 Mobil Tim Medik (3) 

 Mobil Pengunjung (12) 

 Mobil Ambulans (2) 

 Mobil Transport (3) 

 Mobil Servis (3) 

 Motor Pengelola/ 

Perawat (65) 

 Motor Pengunjung (60) 

 Sepeda (72) 

 

 

 

Mobil= 26 

 

 

Motor= 125 

 

Sepeda= 72 

 

 

 

12,5 m
2
/mobil 

(2,5x5) 

@2 m
2
/motor 

(1x2)  

@1,2 

m
2
/motor 

(0,6x2) 

661,4 

+ 

100% 

661,4 

Pedoman 

Teknis 

Penyelenggara-

an Fasilitas 

Parkir. 

Departemen 

Perhubungan 

Direktorat 

Jenderal 

Perhubungan 

Darat 

Total  Ruang Parkir 1323m2 

Sumber: Analisis Pribadi 

Luas Lahan  : 1,6 HA = 16.000 m2 

KDB   : 60%  

Luas bangunan maksimal (lantai 1) berdasarkan KDB setempat 

= Luas Lahan x KDB  

= 16000 x 60% = 9600 m2 

Berdasrkan kesimpulan sub bab 2.5 (c), maka : 

Ruang Terbuka bebas ruang parkir dan Ruang Terbuka Hijau = 40%  

Luas lahan    = 40/100 x 16000  

= 6.400 m2 

Total ruang parkir   = 1323 m2 

Total ruang dalam  = 9490 m2 

Luas lahan   = T.R. Dalam (lantai 1 maks.) + T.R.Parkir +  

   T.R. Terbuka  

16000  = X + 1323 + 6400 

X  = 16000 – 7723 

Total Ruang Dalam lantai 1 maks. = 8277 m2 

Total Ruang Dalam besaran ruang  = 9490 m2 

8277 < 9490, maka bangunan direncanakan 2 lantai dengan ketentuan 

9490 - 8277= 1213 (lantai 2 minimum). 
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5.3 Konsep Arsitektural  

5.3.1 Konsep Home 

PSTW dengan konsep home diharapkan dapat menjadi rumah 

yang menjadi harapan baru bagi penghuninya yang notabene adalah 

lansia terlantar agar hidup layak dan aktif dihari tua. 

Konsep Home yang diterapkan pada panti ini berupa hunian lansia 

dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan khususnya, 

yang ditata sedemikian rupa menjadi permukiman lansia dengan fasilitas 

penunjang yang memadai disertai koridor antar hunian lansia, taman dan 

kebun sebagai sarana pendukung aktivitas bagi lansia sehari-hari. 

Prinsip-prinsip perancangan PSTW menjadi pertimbangan untuk 

mendirikan PSTW melalui pemilihan bahan bangunan dan fasilitas-

fasilitas bagi penghuninya. 

Berikut tabel aplikasi dari konsep home berdasarkan prinsip-

prinsip perancangan PSTW. 

Tabel 5.7 Aplikasi Konsep Home 

Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

ASPEK FISIOLOGIS 

Keselamatan 

dan 

keamanan 

 

  Rumah merupakan tempat 

berlindung yang melingkupi 

kita dengan privasi, 

keamanan, perlindungan 

dan pertahanan dari apa-

apa yang dapat 

membahayakan kita yang 

berasal dari luar 

 Hal ini berhubungan 

dengan tingkat kebutuhan 

akan rasa aman, rumah 

berfungsi sebagai 

pelindung terhadap dirinya 

Pada kemiringan jalan ramp ditandai dengan 

adanya perbedaan warna pada penutup lantai 

 

Sudut ramp yang digunakan untuk menjaga 

keamanan yakni kurang dari 10 derajat. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

dan dunia luar. 

 

Kriteria tangga yang aman 

 

Signage/ 

orientation/ 

wayfindings 

 

 Rumah membantu untuk 

mengetahui posisi dalam 

suatu ruang dan antar 

ruang lainnya. 

 Connectedness 

(keterhubungan), melalui 

order dan identity, rumah 

memiliki keterhubungan 

pola keruangan 

 Ketepatgunanaan 

(efficiency), memenuhi 

kebutuhan penghuni yang 

sudah mulai sulit berjalan 

dengan menyediakan 

sarana penunjuk arah. 

 

Beberapa penunjuk arah harus digunakan untuk 

menunjukkan dengan jelas tipe dan lokasi dari 

fasilitas yang ada. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

Aksebilitas 

dan fungsi 

 

 Ketepatgunanaan 

(efficiency), berarti, rumah 

haruslah memenuhi 

kebutuhan penghuninya, 

sesuai dengan pribadi 

penghuni, sehingga 

apapun yang dilakukan 

dalam rumah ini akan lebih 

efisien, seperti memenuhi 

kebutuhan penghuni yang 

sudah mulai sulit berjalan 

dengan menyediakan alat 

bantu berjalan. 

 Secara nyata, rumah lebih 

dari sekedar aspek fisik 

(material). Hal ini berarti, 

bentuk dan struktur dari 

rumah itu sendiri memiliki 

kecocokan dengan 

kebutuhan psikologi kita. 

Handrail sebagai sarana jalan dan pembatas 

 

Salah satru bentuk handrail yang digunakan 

  

Kelengkapan paadaa pintu masuk sebuah 

ruangan agar mudah untuk lansia. 

 

Adaptabilitas 

 

 Rumah adalah 

kehangatan. Rumah 

menciptakan sebuah 

Nuansa rumah pada PSTW diperoleh dari 

rancangan fasad yang menggunakan 

karakterikstik rumah tradisional Jawa, yaitu: 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

kualitas yang ada 

didalamnya. Kehangatan 

ini simbolik dan 

interpersonal. Kehangatan 

tercipta karena adanya 

suatu hubungan timbal 

balik antara rumah dengan 

penghuninya, antar 

sesama penghuninya, dan 

antara rumah, penghuni 

dan lingkungan 

sekitarnnya. 

 Rumah dan pertumbuhan 

manusia terhubung secara 

intim  

a) Atap limasan, Tipe atap ini akan digunakan 

pada unit kesehatan dan hunian lansia. 

 

b) Atap joglo  

Atap joglo akan diterapkan pada ruang sosial-

rekreasi. 

 

c) Atap Pelana 

Atap pelana akan diterapkan pada ruang 

publik. 

 

ASPEK PSIKOLOGIS 

Privasi  Privasi merupakan 

keinginan seseorang untuk 

tidak diganggu 

kesendiriannya.  

 Ketenangan merupakan 

Privasi bisa diwujudkan dengan area 

kepemilikian, seperti zona khusus menempelkan 

foto keluarga didinding dekat tempat tidur. 

Selain itu juga dengan  jendela yang terdapat 

pada koridor dan view langsung keluar, seperti 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

hal yang dibutuhkan oleh 

mereka, di usia yang 

sudah mulai menua 

taman. 

 

Interaksi 

sosial 

 

 Rumah merupakan sumber 

identitas kita. Sebagai 

makhluk sosial, rumah 

memberikan rasa 

kekeluargaan kepada kita. 

 Nostalgia berarti rasa 

rindu, Hal ini sehubungan 

dengan kejadian dan 

memori yang telah dialami 

oleh seseorang selama 

menjalani masa hidupnya. 

 Rumah dan pertumbuhan 

manusia terhubung secara 

intim 

 Hal ini berkaitan dengan 

tingkat kebutuhan sosial, 

rumah berfungsi sebagai 

tempat terjadinya interaksi, 

dimana perasaan memiliki, 

diterima dan disayang 

tercipta didalamnya. Selain 

itu, rumah juga menjadi 

sarana penghuni untuk 

berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

Adanya ruang keluarga yang nyaman mempererat 

hubungan lansia satu sama lain serta memberi 

kemudahan lansia untuk berinteraksi. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

Kemandirian 

 

 Privasi merupakan 

keinginan seseorang untuk 

tidak diganggu 

kesendiriannya.  

 Pada tahap kebutuhan 

pengaktualisasian diri, 

seseorang yang sudah 

memiliki kepuasan pada 

dirinya sendiri, akan 

memiliki sebuah ciri khusus 

atau karakter yang dapat 

disimbolkan melalui dirinya 

ataupun sesuatu yang 

dimilikinya. 

 

Tersedianya alat bantu bagi lansia hal itu 

menjadikan lansia lebih mandiri. 

Dorongan/ 

tantangan 

 

 Rumah juga harus 

berfungsi sebagai sumber 

hiburan, di saat lingkungan 

luar tidak mendukung, 

maka rumahlah yang akan 

mengambil peran. 

Dengan hadirnya fasilitas pembinaan dalam 

lingkungan panti, diharapkan dapat mendorong 

penghuni untuk melakukan hal – hal positif 

 

Aspek panca 

indera 

 

 Kenyamanan dilihat dari 

perspektif psikologis 

manusia berarti feeling 

good atau merasakan 

sesuatu yang baik, benar 

dan layak. 

Berkebun, dan aktivitas keterampilan lainnya 

merupakan sarana menjaga panca indera agar 

tetap berfungsi. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

 

 

Ketidak-

asingan/ 

keakraban 

 

 Rumah juga harus 

berfungsi sebagai sumber 

hiburan, di saat lingkungan 

luar tidak mendukung, 

maka rumahlah yang akan 

mengambil peran. 

 Rumah dan pertumbuhan 

manusia terhubung secara 

intim 

 Nostalgia berarti rasa 

rindu, Hal ini sehubungan 

dengan kejadian dan 

memori yang telah dialami 

oleh seseorang selama 

menjalani masa hidupnya. 

Hadirnya teman seusisa mereka merupakan hal 

yang menyenangkan. Mereka dapat bernostalgia 

dan berbagi kisah hidup bersama 

 

Seperti halnya hadirnya kawan seusia mereka 

merupakan hal yang menyenangkan, begitu juga 

dengan hadirnya remaja atau anak – anak, hal ini 

dapat mengisis kekosongan hati dan menjadikan 

lansia tidak cepat bosan. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

 Rumah adalah 

kehangatan. Rumah 

menciptakan sebuah 

kualitas yang ada 

didalamnya. 

 

Kedua hal tersebut merupakan ekspresi untuk 

mengungkapakan kehangatan dan keakraban 

satu sama lain. 

Estetik/pena

mpilan 

 

 Secara nyata, rumah lebih 

dari sekedar aspek fisik 

(material). Hal ini berarti, 

bentuk dan struktur dari 

rumah itu sendiri memiliki 

kecocokan dengan 

kebutuhan psikologi kita. 

 Rumah merupakan sumber 

identitas kita. 

 Hal ini berhubungan 

dengan tingkat kebutuhan 

fisik, rumah dikatakan 

dapat memenuhi 

kebutuhan akan tempat 

untuk tinggal, tempat untuk 

memfungsikan organ 

tubuhnya (beraktivitas), 

tempat untuk manusia 

makan dan minum, tempat 

untuk manusia beristirahat, 

dan tempat untuk tidur. 

Perancangan ruang dalam lebih ditekankan pada 

unit-unit yang berkaitan langsung dengan lansia 

yaitu unit hunian lansia, unit sosial-rekreasi, unit 

keterampilan dan unit kesehatan. Pemakaian 

warna pada unit-unit tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Unit hunian lansia dan unit kesehatan 

Unit menggunakan warna hijau yang dapat di 

terapkan pada dinding, pintu, jendela dan 

perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat 

tidur dan aksesoris lainnya. 

 

b) Unit sosial-rekreasi 

Unit menggunakan warna kuning-jingga yang 

dapat diterapkan pada dinding, pintu, jendela 

dan perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat 

tidur dan aksesoris lainnya. 

 

c) Unit keterampilan  

Unit menggunakan warna merah yang dapat 

di terapkan pada dinding, pintu, jendela dan 

perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

tidur dan aksesoris lainnya. 

 

d) Unit kesehatan 

Unit menggunakan warna putih yang dapat di 

terapkan pada dinding, pintu, jendela dan 

perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat 

tidur dan aksesoris lainnya. 

Penggunaan material-material pada unit adalah 

sebagai berikut: 

a) Karpet 

Material ini diterapkan pada lantai ruang tidur 

dan ruang tamu di unit hunian lansia; ruang 

rawat intensif di unit kesehatan. 

  

b) Keramik bertekstur 

Penerapan material ini pada lantai unit hunian 

lansia terutama pada kamar mandi. Selain itu 

juga diterapkan pada ruang makan, dapur 

bersih, ruang menyetrika dan gudang di unit 

hunian lansia. Material ini juga diterapkan 

pada semua ruang unit keteramilan dan unit 

sosial-rekreasi. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

 

c) Bata ekspose 

Material ini dikombinasikan dengan material 

bata plester yang diterapkan pada semua 

dinding unit hunian lansia, unit keterampilan 

dan unit sosial rekreasi. 

  

d) Dinding keramik 

Material ini akan diterapkan pada dinding 

kamar mandi pada unit hunian. 

  

e) Plafond 

Material ini akan diterapkan pada semua 

langit-langit pada semua unit. 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

 

f) Kayu 

Material ini akan diterapkan pada perabotan 

unit hunian lansia, unit kesehatan, unit 

keterampilan dan unit sosial rekreasi untuk 

menciptakan nuansa rumah. 

 

Personalisasi 

 

 Privasi merupakan 

keinginan seseorang untuk 

tidak diganggu 

kesendiriannya.  

 Ketenangan merupakan 

hal yang dibutuhkan oleh 

mereka, di usia yang 

sudah mulai menua 

 Ketepatgunanaan 

(efficiency), berarti, rumah 

haruslah memenuhi 

kebutuhan penghuninya, 

 Hal ini berkaitan dengan 

tingkat kepuasan diri, 

rumah menjadi sarana 

 

Atrium yang tepat untuk berkumpulnya para lansia 

yang ingin mencari ketenangan 
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Prinsip – 

Prinsip 

Perancangan 

PSTW 

Konsep Home Aplikasi 

pencitraan terhadap apa 

saja yang telah diraih oleh 

pemiliknya, dan dapat 

menjadi sarana 

penghargaan terhadap apa 

saja yang telah diraih oleh 

pemiliknya. 

Kepuasan diri ketika hanya seorang merenungi 

perjalanan hidupnya dengan melihat keluar jendela 

dari dalam rumah. 

 

Hadirnya ruang membaca dan berbagi merupakan 

salah satu bentuk citra dari hobi seseorang. 

Sumber: Analisis Pribadi 

5.3.2 Landscape 

Taman merupakan salah satu sarana wajib yang terdapat pada 

setiap panti sosial. Elemen - elemen yang dibutuhkan dibagi menjadi dua, 

yaitu keras dan lembut. Elemen keras merupakan elemen pendukung 

bagi taman yang bersifat mati, seperti sculpture, pedestrian, lampu taman, 

dll. Sedangkan elemen lembut merupakan elemen pendukung yang 

bersifat hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan air. Pembatas pada taman 

meliputi pembatas langit – langit, pembatas dinding dan pembatas bidang 

alas. Fungsi taman yang direncanakan adalah sebagai: 

a. Sebagai ruang terbuka untuk melibatkan udara segar dengan 

lingkungan serta sebagai saran pemulihan 

b. Sebagai pembatas atau jarak dan penghubung diantara masa 

bangunan serta sebagai pelembut arsitektur bangunan 

Berikut tabel konsep perencanaan landscape lihat pada tabel 5.5. 
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Tabel 5.8 Perencanaan Landscape 

ELEMEN  

Pergola 

 

 

 
 

Gazebo 

 

Pedestrian – 

Jogging 

Track – 

Bicycle 

Track 

 

 

Tempat 

Sampah 
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ELEMEN  

Lampu 

Taman 

 

 

Kursi 

Taman 

 

 

Sculpture 
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ELEMEN  

Kolam Ikan 

 

Fountain 

 

Jalur 

Refleksi  

 

Parkir 

Sepeda 

 

Pagar 
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ELEMEN  

Tanaman 

Rambat 

Untuk 

Pergola 
Alamanda                                            

Tanaman 

Obat 

Keluarga 

Untuk 

Berkebun 

Seledri (obat asam urat) 

 

Blustru/ Ketela Manis (obat 

asma) 

 

Pasak Bumi/ Tongkat Ali 

(obat ejakulasi dini) 

 

Mengkudu (obat jantung 

koroner) 

 

Lidah Buaya (obat kanker) 

 

Buah Makassar (obat 

kanker serviks) 
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ELEMEN  

Belimbing (obat kolesterol) 

 

 (obat kanker hati) 

 

Daun Dewa (penyakit 

stroke) 

 

Jarak (Rematik, TBC) 

 
 

Sumber: Analisis Pribadi 

5.4 Konsep Bangunan 

5.4.1 Pola Masa 

Pola penempatan masa bangunan menggunakan perpaduan 2 

pola yakni, kompak dan cluster. Pola sirkulasi menggunakan perpaduan 2 

pola yakni, linier dan grid.  

 

Gambar 5.29 Konsep Rencana Pola Masa  
Sumber: Analisis Pribadi 
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5.5 Sistem Utilitas Bangunan 

5.5.1 Kebisingan dari luar tapak 

Bunyi-bunyi kendaraan yang melewati jalan dapat mengganggu. 

Batas maksimum kebisingan untuk sebuah hunian tempat tinggal adalah 

45 - 55 dBA32. Perencanaan hunian tempat tinggal lansia minimal harus 

berjarak 120m dari jalan besar/arteri dengan syarat menambah barier dari 

pohon untuk meredam suara dari luar.  

 

Gambar 5.30 Standar Kebisingan 
Sumber: Analisis Pribadi 

Dan perencanaan PSTW berada masuk di jalan lingkungan. Maka 

kebisingan hunian diatasi dengan perencanaan taman dan pohon 

mengelilingi site sebagai peredam suara. 

5.5.2 Penghawaan 

Penghawaan merupakan elemen yang sangat penting di PSTW 

terutama pada ruangan yang padat dengan aktivitas-aktivitas lansia. 

Selain memberikan perasaan nyaman saat beraktivitas, penghawaan 

dapat mencegah penularan penyakit pada lansia karena udara dalam 

ruangan terus berganti dengan udara luar ruangan. 

Penghawaan yang dipakai adalah penghawaan alam tetapi perlu 

dihindari aliran udara yang terlalu keras. Di dalam ruangan dibutuhkan 

aliran udara yang perlahan-lahan namun terus-menerus, sehingga 

ruangan akan selalu mendapatkan pergantian udara segar. Sistem 

penghawaan silang akan menjamin akses keluar masuk udara yang 

lancer sehingga ruangan tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik. 
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Gambar 5.31 Ventilasi Alami 

Sumber: Analisis Pribadi 

Selain itu juga digunakan penghawaan semi buatan dengan 

menggunakan exhaust fan untuk membantu pertukaran udara didalam 

ruang. 

 
Gambar 5.32 Ventilasi Semi Buatan – Exhaust Fan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Selain dengan penggunaan ventilasi alami dan semi buatan, 

perencanaan masa di di PSTW ini diatur sedemikian rupa dan terdapat 

taman dan kebun di area sekitar hunian agar selain sebagai peredam 

kebisingan jg sebagai penyaring udara. 

5.5.3 Sistem Jaringan Air Bersih 

Sistem sanitasi untuk kawasan PSTW bersumber dari air sumur 

dan PDAM dengan menyediakan bak-bak penampungan dan sistem 

distribusinya menggunakan upfeed down karena dengan sistem ini 

pendistribusian air akan lebih merata, hemat dan efesien. Dapat dilihat 

pada gambar 5.27 dan 5.28 
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a. Air Sumur 

 
Gambar 5.33 Aliran Sistem Pompa  

Sumur Sumber: Analisis Pribadi 

 

b. PDAM 

 

Gambar 5.34 Distribusi Air Bersih PDAM 
Sumber: Analisis Pribadi 

 

 

pompa sumur

bak

sedimentasi

bak

penyaring
tangki

bawah air
tangki

atas air

dari PDAM

Pompa

Bak Penampungan

Distribusi Air
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5.5.4 Sistem Jaringan Air Kotor 

Sistem jaringan air kotor pada PSTW Ini menggunakan sistem 

pembuangan langsung. Limbah air kotor dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Air sabun (grey water) merupakan air bekas sabun dan air yang 

mengandung lemak 

b. Air kotor (black water) dan kotoran merupakan limbah pembuangan 

dari closet atau bidet 

c. Air hujan 

Ketiga air kotor memiliki sumur peresapan yang berbeda. 

Mekanisme sistem pembuangan air kotor bangunan adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.35 Sistem Pembuangan Air Kotor 
Sumber: Analisis Pribadi 

5.5.5 Sistem Jaringan Listrik 

Sumber jaringan listrik pada PSTW memiliki dua sumber, yaitu dari 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan dari generator (Genset).  

a. Sumber listrik yang berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

yang merupakan sumber pasokan listrik utama bagi bangunan. Listrik 

bertegangan tinggi dialihkan ke gardu induk dan gardu lingkungan 

terlebih dahulu sehingga menjadi listrik bertegangan rendah yang 

kemudian dipasokkan ke bangunan. 
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Gambar 5.36 Pasokan Listrik ke Bangunan 
Sumber: Juwana, 2005 

b. Sumber listrik berupa generator yang kapasitasnya disesuaikan 

dengan kebutuhan kawasan ini. Sumber listrik ini direncanakan untuk 

keadaan darurat atau maintenance PLN. Apabila terjadi pemadaman 

listrik dari PT. PLN, generator listrik akan secara otomatis menyala 

untuk tetap memberikan suplai listrik pada banguna. Sumber listrik 

dari generator dilengkapi dengan sistem automatic transfer switch. 

Berikut ini merupakan mekanisme penerapan sistem jaringan 

listrik pada bangunan: 

 

Gambar 5.37 Mekanisme Penerapan Sistem Jaringan Listrik pada Bangunan 
Sumber: Analisis Pribadi 

5.5.6 Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pembuangan sampah menggunakan sistem 

penampungan. Penyediaan tempat sampah pada PSTW ini dibagi 

menjadi dua, yaitu tempat sampah umum dan internal. Tempat sampah 
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umum diperuntukkan bagi ruang-ruang yang memiliki fungsi publik, yaitu 

lobby, Aula, Ruang makan umum, taman, Lavatory dan parkiran. Tempat 

sampah internal diperuntukkan bagi ruang-ruang semi privat (Unit 

keterampilan, Unit pendidikan, daput umum, laundry dan ruang 

pengelolah) dan privat (Hunian lansia, Unit kesehatan, akomodasi dinas 

dan pengunjung). 

Pemisahan jenis tempat sampah dibagi menjadi tiga menurut jenis 

sampah yang dibuang, yaitu sampah kering, sampah basah, dan sampah 

plastik. Pusat pembuangan sampah terpusat di daerah servis yang 

secara berkala dilakukan pembuangan denga truk sampah. 

5.5.7 Sistem Penanggulangan Kebakaran 

Sistem penanggulan kebakaran di PSTW Ini meliputi: 

a. Penggunaan sprinkler untuk bangunan bertingkat rendah (dua lantai 

atau sampai dengan 8 m) tidak diharuskan. Namun, untuk gedung 

yang digunakan secara terus – menerus sangat diperlukan. Sprinkler 

memiliki dua tipe, yaitu dengan tabung dan segel. Pancaran air dari 

kepala sprinkler dengan radius 3,5 m.  

Sprinkler bekerja (pada suhu 70°c), maka tekanan air dalam 

pipa akan turun dan sensor otomatis akan memberi tanda bahaya 

(alarm) dan lokasi yang terbakar akan terlihat dari panel 

pengendalian kebakaran. Sprinkler dapat berisi air, busa, zat kimia 

kering agar koleksi buku-buku tidak rusak atau robek akibat siraman 

air dari sprinkler. Sprinkler yang berisi zat kimia kering memakai cara 

kerja yang sama dengan yang berisi air, hanya katup pipa untuk air 

diisi dengan zat kimia kering. 

 

Gambar 5.38 Sprinkler 
Sumber: Wae, Kirun (2013) 
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PSTW direncanakan menggunakan sprinkler baik berisi air 

atau zat kimia kering dipasang dengan jarak antar sprinkler 3-5 m 

secara overlapping. Sedangkan jarak sprinkler dengan dinding 

maksimal 2,3 m. Pemasangan secara overlapping dilakukan agar 

dapat mencapai sudut-sudut dalam ruangan. 

b. Hydrant-box dan fire-extinguiser ditempatkan dengan jarak 35m satu 

dengan yang lainnya. Panjang selang kebakaran adalah 30 m 

ditambah jarak 5 semprotan air. 

 

Gambar 5.39 Hydrant-Box dan Fire-Extinguiser 
Sumber: 

http://www.shmshipcare.com/gallery/products/fire%20hoses_nozzles_couplings/3.jpg  

Lansia telah mengalami mengalami penurunan dan keterbatasan 

kemampuan gerak dan mobilitas. Oleh karena pertimbangan tersebut, 

pada tempat-tempat dan jarak-jarak tertentu (lebih baik bila berdekatan 

dengan ruang pengawas atau pengelola masing-masing unit hunian) 

disediakan tempat penyimpanan kursi roda, yang sewaktu-waktu dapat 

digunakan sebagai alat bantu gerak maupun untuk evakuasi dalam 

keadaan darurat. 

5.5.8 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir pada PSTW menggunakan penangkal petir 

dengan prinsip sangkar Faraday, karena penggunaan penangkal ini jauh 

lebih efesien.Sistem faraday dapat ditambahkan dengan beberapa batang 

pendek (finial) pada bagian ujung, sisi, bagian dari ujung atap bangunan 

http://www.shmshipcare.com/gallery/products/fire%20hoses_nozzles_couplings/3.jpg
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yang diperkirakan mudah tersambar petir. Sistem faraday membentuk 

sangkar pelindung bagi bangunan. 

Pemasangan penangkal petir sistem faraday pada PSTW Ini 

adalah dengan jarak penghantar mendatar yang sejajar minimal 7,5 m 

dan jarak maksimal 15 m. Penambahan batang-batang pendek (finial) 

diantara penghantar mendatar yang sejajar diperlukan, dengan jarak 

pemasangan antar finial 5 m dengan tinggi minimal 20 cm. 

 

Gambar 5.40 Contoh Rancangan Penangkal Petir dengan Sistem Faraday 
Sumber: http://portal.p-

cd.net/image/public/popular_science/aa2013x10x31xx11x06x23x586e508f161f26
ce94633729ac56c602.png  

5.5.9 Sistem Panggilan Darurat 

Nursing call merupakan suatu alat bantu panggilan darurat saat 

mendesak, alat ini sangat dibutuhkan lansia untuk kepentingan keamanan 

dan keselamatan. Oleh karena itu menggunakan nursing call akan 

diterapkan pada PSTW yang direncanakan. Cara kerja nursing call 

sangat mudah dan efektif, contohnya pada saat lansia membutuhkan 

bantuan perawat maka pasien tinggal menekan tombol biru pada user 

http://portal.p-cd.net/image/public/popular_science/aa2013x10x31xx11x06x23x586e508f161f26ce94633729ac56c602.png
http://portal.p-cd.net/image/public/popular_science/aa2013x10x31xx11x06x23x586e508f161f26ce94633729ac56c602.png
http://portal.p-cd.net/image/public/popular_science/aa2013x10x31xx11x06x23x586e508f161f26ce94633729ac56c602.png
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machine, alarm akan bekerja mengeluarkan suara dan lampu merah yang 

terletak pada depan pintu akan menyala. Selain itu user machine akan 

terhubung langung ke master machine dan dari master machine 

memberikan respon kepada display panel yang berada pada tempat jaga 

perawat. Dari display panel perawat akan mengetahui lansia yang 

membutuhkan pertolongan. Untuk mempermudah pekerjaan, nursing call 

juga bisa terhubung dengan telepon perawat, caranya tinggal menekan 

tombol merah pada user machine dan lansia akan langsung berhubungan 

dengan perawat. 

Rancangan nursing call diletakkan pada area yang mudah 

dijangkau oleh lansia (terutama di daerah kamar mandi dan toilet) dengan 

mempertimbangkan resiko jatuh, kecelakaan dan pertolongan darurat. 

Namun, nursing call tidak dipasang di dekat pegangan tangan di dinding 

karena memungkinkan pemanggilan perawat secara tidak sengaja. 

 

Gambar 5.41 Contoh Rangkaian Nursing Call 
Sumber: http://img.weiku.com/a/000/396/wireless_nurse_call_system_4675_1.JPG  

 

 

http://img.weiku.com/a/000/396/wireless_nurse_call_system_4675_1.JPG
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