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ABSTRAK 

PERANCANGAN COMMUNITY SPACE UNTUK LANJUT USIA DENGAN 

PENDEKATAN ENVIRONMENT PSYCHOLOGY 

Oleh: 

DINDA ARDIASARI 

 

Menurut data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, 

Negara Indonesia mengalami peningkatan jumlah lanut usia. Hal ini dilihat dari 

tingginya Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia sejak tahun 2014-2015 

memperlihatkan adanya peningkatan dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan 

proyeksi tahun 2030-2035 mencapai 72,2 tahun. 

Masa lanjut usia merupakan masa perkembangan terakhir pada psikologis dan 

sosial manusia dalam hidupnya. Berkurangnya dukungan sosial dan lingkungan 

pada lansia, akan membuat lansia mengalami penurunan dalam berinteraksi 

pada hari tuanya dan berdampak pada tercapainya integritas dalam hidupnya. 

Jika seorang lansia tidak mencapai integritas hidup di hari tuanya maka lansia 

akan mengalami depresi. Kemungkinan depresi pada lansia dapat direduksi 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah meningkatkan interaksi sosial lanjut 

usia 

Kualitas hidup lansia yang baik akan mendorong lansia menjadi sehat, mandiri, 

produktif, dan sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan hidup lansia guna 

meningkatkan interaksi sosial agar kepuasandan kualitas hidup lansia meningkat, 

maka dibutuhkan sebuah fasilitas dan pelayanan untuk lansia. Fasilitas dengan 
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beragam aktivitas yang dapat dilakukan didalamnya sebagai wadah lanjut usia 

menikmati hari tuanya dapat berupa Community Space untuk lansia. Community 

Space berfungsi sebagai wadah lanjut usia untuk melakukan beragam aktivitas di 

dalamnya seperti aktivitas fisik, aktivitas keterampilan, aktivitas keagamaan, dan 

aktivitas lainnya sehingga dapat mengakomodasi lanjut usia di Provinsi Lampung 

untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan usia harapan hidup meningkat. 

Dalam mendorong perilaku lanjut usia yang sehat, aktif, mandiri, dan sejahtera 

dapat diwujudkan dengan penyediaan fasilitas Community Space untuk lansia di 

Provinsi Lampung dengan pendekatan environment psychology. Community 

Space ini diharapkan dapat menerapkan prinsip- prinsip pendekatan 

perancangan sehingga bangunan ini dapat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 

Kata Kunci: Imteraksi Sosial, Lansia, Community Space 
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ABSTRACT 

 

COMMUNITY SPACE FOR ELDERLY WITH ENVIRONMENT 

PSYCHOLOGY APPROACHMENT 

by: 

DINDA ARDIASARI 

 

According to data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 

2016, Indonesia experienced an increase in the number of elderly people. This can 

be seen from the High Life Expectancy  number in Indonesia since 2014-2015, 

increase from  68.6 years to 70.8 years and an estimate of  2030-2035 reaching 

72.2 years. 

Elderly phase is the last period of psychological and social of humans in their 

lives. The reduced social and environmental support for the elderly will make the 

elderly experience a decrease in interacting in their old age and have an  impact on 

achieving integrity in their lives. If an elderly person doesn’t achieve the integrity 

of life in his old age, they will get depression. The possibility of depression in the 

elderly can be reduced in various ways, one of which is increasing the social 

interaction of the elderly 

A good quality of life for the elderly will encourage the elderly to be healthy, 

independent, productive, and  prosperous. To fulfil the needs of the elderly in 

order to increase social interaction so that the satisfaction and quality of life of the 

elderly increases, a facility and service for the elderly is needed. Facilities with 

various activities that can be done in it as a place for the elderly to enjoy their old 

age can be in the form of Community Space for the elderly. Community Space 
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serves as a forum for the elderly to carry out various activities in it such as 

physical activities, skill activities, religious activities, and other activities so that 

they can accommodate the elderly in Lampung Province to have a good quality of 

life and increase life expectancy. 

In encouraging healthy, active, independent, and prosperous elderly behavior, it 

can be realized by providing Community Space facilities for the elderly in 

Lampung Province with an environmental psychology approachent. This 

Community Space is expected to be able to apply the principles of the design 

approach so this building can be in accordance with its functions and objectives. 

 

Keyword: Social Interaction,  Elderly, Community Space 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

WHO (World Health Organization) mengatakan lanjut usia atau lansia 

adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia 

merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan 

akhir dari fase kehidupannya. Negara Indonesia mengalami peningkatan 

jumlah lanjut usia. Hal ini dilihat dari tingginya Usia Harapan Hidup 

(UHH) di Indonesia sejak tahun 2004-2015 memperlihatkan adanya 

peningkatan dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-

2035 mencapai 72,2 tahun (Kementrian Kesehatan, 2016) 

Bedasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia di Provinsi Lampung sebanyak 

547.706 orang atau 7,20% dari keseluruhan penduduk. Persentase 

penduduk lansia tersebut menunjukan bahwa Provinsi Lampung termasuk 

daerah yang telah memasuki era penduduk berstruktur tua (aging 

structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun 

keatas telah melebihi angka tujuh persen. Meningkatnya jumlah lanjut 

usia di Provinsi Lampung juga disertai dengan permasalahan-
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permasalahan yang terjadi pada lansia seperti permasalahan kesulitan 

fungsional pada lansia dan dengan kualitas hidup yang dimiliki lansia.  

Kualitas hidup lansia menurut WHO adalah suatu kondisi fungsional 

lansia yang meliputi kesehatan fisik yaitu ketergantungan pada bantuan 

medis, kebutuhan istirahat, kegelisahan tidur, penyakit, energi, mobilitas, 

aktivitas sehari-hari, dan kesehatan psikologis. Adapun indikator kualitas 

hidup lansia yaitu antara lain kesehatan fisik, kesehatan psikologi, 

hubungan sosial, dan aspek lingkungan. 

Masa lanjut usia merupakan masa perkembangan terakhir pada psikologis 

dan sosial manusia dalam hidupnya. Berkurangnya dukungan sosial dan 

lingkungan pada lansia, akan membuat lansia mengalami penurunan 

dalam berinteraksi pada hari tuanya dan berdampak pada tercapainya 

integritas dalam hidupnya. Jika seorang lansia tidak mencapai integritas 

hidup di hari tuanya maka lansia akan mengalami depresi. Kemungkinan 

depresi pada lansia dapat direduksi dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah meningkatkan interaksi sosial lanjut usia. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan 

kepuasan hidup pada lanjut usia. Interaksi sosial memiliki hubungan yang 

positif dan searah dengan kepuasan hidup lansia. Interaksi sosial 

memberikan kontribusi sebesar 10.1% terhadap kepuasan hidup lanjut 

usia (Fitriyadewi, 2016). Kualitas hidup lansia yang baik akan mendorong 

lansia menjadi sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera. Untuk memenuhi 

kebutuhan hidup lansia guna meningkatkan interaksi sosial agar kepuasan 
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dan kualitas hidup lansia meningkat, maka dibutuhkan sebuah fasilitas 

dan pelayanan untuk lansia. Fasilitas dengan beragam aktivitas yang dapat 

dilakukan didalamnya sebagai wadah lanjut usia menikmati hari tuanya 

dapat berupa Community Space untuk lansia. Community Space berfungsi 

sebagai wadah lanjut usia untuk melakukan beragam aktivitas di 

dalamnya seperti aktivitas fisik, aktivitas keterampilan, aktivitas 

keagamaan, dan aktivitas lainnya sehingga dapat mengakomodasi lanjut 

usia di Provinsi Lampung untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan 

usia harapan hidup meningkat.  

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan yang 

membentuk diri mereka ataupun sebaliknya, perilaku yang membentuk 

lingkungan. Environment Psychology atau psikologi lingkungan adalah 

bidang psikologi yang meneliti khusus hubungan antara lingkungan fisik 

dan tingkah laku serta pengalaman manusia (Helmi, 1999). Lingkungan 

fisik adalah faktor yang sangat kuat mempengaruhi perilaku manusia. 

Environment Psychology merupakan pendekatan perancangan yang salah 

satu teori didalamnya menitikberatkan mengenai lingkungan sebagai 

pembentuk perilaku dalam hal ini community space akan memiliki setting 

ruang yang dapat mendorong lansia melakukan perilaku tertentu yaitu 

interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan diharapkan dapat 

membantu lansia dalam mencapai integritas di hari tuanya dan 

meningkatkan kualitas hidupnya. Setting ruang yang dibentuk diwujudkan 

melalui design bentuk ruang, orientasi ruang, ukuran ruang, pembatas 

ruang, komponen ruang hingga kondisi ruang. Hal-hal tersebut 
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mempertimbangkan aspek budaya interaksi sosial  serta disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik lansia. 

Dalam mendorong perilaku lanjut usia yang sehat, aktif, mandiri, dan 

sejahtera dapat diwujudkan dengan penyediaan fasilitas Community Space 

untuk lansia di Provinsi Lampung dengan pendekatan environment 

psychology. Community Space ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-

prinsip pendekatan perancangan sehingga bangunan ini dapat sesuai 

dengan fungsi dan tujuannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana merancang Community Space untuk Lansia dengan 

pendekatan Environment Psychology di Lampung?  

2. Apa saja prinsip Environment Psychology yang diterapkan pada 

perancangan Community Space untuk Lansia? 

3. Bagaimana penerapan design dengan Environmenmt Psychology 

untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan dibangunnya  

Community Space untuk Lansia di Lampung? 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan perancangan ini adalah:  

1. Menyediakan fasilitas berupa community space untuk 

meningkatkan kualitas hidup lansia di Provinsi Lampung  

2. Mewujudkan ruang-ruang yang dapat meningkatkan interaksi 

sosial lanjut usia di community space dengan pendekatan 

Environment Psychology 

 

1.4. Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat dari perancangan ini dibagi dalam tiga bagian yaitu: 

1. Manfaat bagi perancang adalah sebagai proses pembelajaran 

mengenai penyelesaian masalah pada Lanjut Usia menggunakan 

sudut pandang arsitektur. 

2. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menjadi bahan referensi dalam 

perancangan Community Space untuk Lanjut Usia 

3. Tersedianya fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di 

Provinsi Lampung 

4. Tersedianya ruang-ruang untuk berinteraksi serta melakukan aktivitas 

lansia lainnya.  

 

1.5. Batasan Perancangan 

Batasan yang diambil dalam perancangan arsitektur berupa bangunan 

community space yang berada di Lampung yang memiliki fungsi utama 
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sebagai fasilitas ruang publik untuk lanjut usia, sarana dan prasarana 

aktivitas bersama untuk lanjut usia dan fungsi penunjang berupa fasilitas 

hunian untuk lanjut usia yang membutuhkan, serta fasilitas pelayanan 

kesehatan (day care) dan edukasi untuk lanjut usia. 

Pendekatan perancangan yang digunakan adalah environment psychology 

atau psikologi lingkungan berupa setting ruang yang difokuskan pada area 

ruang publik dan ruang aktivitas bersama sebagai sarana interaksi sosial 

lansia yang disesuaikan dengan perkembangan pola – pola interaksi sosial 

masyarakat di Lampung.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum dari isi laporan secara keseluruhan. 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan 

serta kerangka berpikir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tinjauan teori tentang pengertian, jenis-jenis, 

permasalahan dan kebutuhan hidup lanjut usia. Selain itu juga membahas 

tentang standar-standar yang berkaitan dengan judul dan menguraikan 

pembahasan terkait dengan pendekatan Environment Psychology 
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BAB III METODE PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data dan metode perancangan 

yang digunakan dalam merancang Community Space untuk lansia di 

Lampung. 

BAB IV ANALISIS PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan analisa yang dilakukan untuk merancang Community 

Spaces berupa analisa mikro, kontekstual tapak, aspek fungsional dan 

aktivitas, dan spasial. 

BAB V KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang penerapan pendekatan Environment 

Psychology berupa konsep perancangan tapak, perancangan arsitektur, 

perancangan struktur, dan konsep utilitas pada Community Space untuk 

Lansia. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan 

perancangan tentang Community Space untuk Lansia di Lampung dengan 

pendekatan Environment Psychology. 
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1.7. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

1. Lampung memasuki era penduduk berstruktur tua 

2. Perlunya mewujudkan kualitas hidup yang baik untuk lanjut usia di Provinsi 

Lampung 

3. Belum terpenuhi kebutuhan dasar lanjut usia di Provinsi Lampung 

4. Belum tersedia fasilitas yang menunjang peningkatan kualitas hidup lanjut usia di 

Provinsi Lampung 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana merancang Community Space untuk lansia dengan 

pendekatan Environment Psychology di Lampung? 

2. Apa saja prinsip Environment Psychology yang diterapkan 

pada perancangan Community Space untuk lansia? 

3. Bagaimana penerapan design dengan Environmenmt 

Psychology untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan 

dibangunnya Community Space untuk lansia? 

 

METODOLOGI 

1. Melakukan studi lapangan 

2. Menganalisis dan 

menyesuaikan desain 

bedasarkan konsep yang 

telah ditentukan 

Perancangan Community Space untuk lansia dengan pendekatan Environment Psychology sebagai wadah berinteraksi 

lanjut usia dan aktivitas lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia di 

Provinsi Lampung. 

STUDI 

PUSTAKA 
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II. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Lanjut Usia 

2.1.1. Definisi Lanjut Usia 

Definisi lanjut usia menurut beberapa ahli yaitu: 

1. Darmojo mengatakan lansia adalah fase dimana 

menurunnya kemampuan akal dan fisik yang ditandai 

dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. 

2. Menurut Potter dan Perry (2009) seseorang dikategorikan 

sebagai lansia ketika umurnya diatas 65 tahun. Setiap orang 

melalui proses penuaan dengan cara yang berbeda-beda 

yang dipengaruhi dengan waktu dan riwayat hidupnya. 

Setiap lansia memiliki keunikan tersendiri sehingga 

perawat harus memiliki cara yang berbeda-beda untuk 

melakukan pendekatan antara lansia satu dengan lansia 

lainnya. 

3. Menurut World Health Organization (WHO) lansia adalah 

seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. 

Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang 
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telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. 

Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu 

proses yang disebut aging process atau proses penuaan.  

Bedasarkan beberapa definisi lanjut usia diatas, maka dapat 

disimpulkan lansia adalah seseorang yang telah memasuki batasan 

umur tertentu yang melewati fase dimana adanya kemunduran 

kemampuan akal dan fisik dan memiliki keunikan tersendiri pada 

masing-masing lansia. 

2.1.2. Batasan Umur Lanjut Usia 

Menurut World Health Organization (WHO), ada empat kriteria 

lanjut usia, yaitu usia pertengahan (middle age) yaitu 45-59 tahun, 

lanjut usia (elderly) yaitu 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) usia 75-

90 tahun, dan usia sangat tua (very old) usia >90 tahun. 

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

mengklasifikasikan lansia dalam kategori berikut: 

a) Pralansia yaitu seseorang yang sudah berusia antara 45-59 tahun 

b) Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

c) Lansia resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau 

lebih dengan masalah kesehatan 

d) Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan dan atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa 

e) Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak berdaya mencari 

nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain 
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2.1.3. Kebutuhan Hidup Lanjut Usia 

Menurut Maslow dalam (Yuliana, 2018) yang menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia meliputi: 

1. Kebutuhan fisik (physiological needs) adalah kebutuhan fisik 

atau biologis seperti pangan, sandang, papan, seksual, dan 

sebagainya. 

2. Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan 

rasa keamanan dan ketentraman lahir dan batin seperti 

kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian, dan 

sebagainya. 

3. Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk 

bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain 

melalui paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olahraga, 

kesamaan hobi, dan sebagainya. 

4. Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan 

harga diri yang diakui akan keberadaannya. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (selfactualization) adalah kebutuhan 

untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani, maupun daya 

pikir berdasar pengalamannya masing-masing untuk hidup dan 

berperan dalam kehidupannya. 

 

 



12 
 

2.1.4. Kebutuhan Sosial sebagai Kebutuhan Hidup Lanjut Usia 

Pada sub-bab sebelumnya telah disebutkan bahwa kebutuhan hidup 

seorang lansia adalah kebutuhan hidup manusia pada umumnya. 

Salah satu dari kebutuhan poin kebutuhan hidup seorang lansia 

adalah aspek sosialnya. Usia manusia dapat dibagi menjadi usia 

biologik, psikologik, dan sosial. Usia sosial lebih menekankan 

pada peran maupun kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya 

dengan anggota masyarakat (Birren dan Renner, 1977) dalam  

(Prawitasari, 1994) 

Masa lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir dalam hal 

psikologis dan sosial dalam hidup manusia. Seperti yang diuraikan 

Erikson (dalam Nietzel dan Bernstein, 1987) dalam (Prawitasari, 

1994), bahwa tugas perkembangan di lanjut usia adalah tercapainya 

integritas dalam diri seseorang. Artinya lansia tersebut berhasil 

memenuhi komitmen dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan 

dengan pribadi lain. 

Jika seorang lansia tidak mencapai integritas dalam hidupnya, 

maka lansia akan mengalami keputusasaan. Lansia  merasa tidak 

berguna dalam hidupnya, banyak mengeluh sehingga sisa hidupnya 

yang dirasakan sangat berat. Keadaan ini menimbulkan kerugian 

psikologis yang kurang menguntungkan. Untuk itu sehat mental 

dan fisik merupakan syarat mutlak dicapainya integritas pribadi 

seseorang di masa lansia (Prawitasari, 1994). 



13 
 

Pada umumnya lansia akan mengalami penurunan dalam 

berinteraksi pada hari tuanya. Dukungan sosial dari lingkungan 

sekitar lansia merupakan interaksi sosial yang berdampak positif 

pada kesejahteraan emosional lansia dan kesehatan fisik serta dapat 

menurunkan resiko kematian. Pada saat usia lanjut, interaksi sosial 

cenderung menurun yang disebabkan oleh kerusakan kognitif, 

kematian teman, dan fasilitas hidup (Estelle dkk, 2006) dalam 

(Andesty & Syahrul, 2018) 

2.1.5. Karakteristik Lanjut Usia 

Karakteristik yang ditinjau dari aspek biologis, aspek psikologis 

dan aspek sosial pada lanjut usia yaitu: (Dewi, 2016) 

  Tabel 2. 1 Karakteristik Lanjut Usia 

Aspek Karakteristik Lansia 

 

 

 

 

 

 

 

Biologis 

- Mudah merasa lelah 

- Menggunakan alat bantu untuk berjalan 

- Keseimbangan berkurang 

- Kemampuan mata menyesuaikan terhadap 

cahaya berkurang 

- Penyempitan pada jarak pandang 

- Persepsi warna berubah sehingga ketajaman 

terhadap suatu objek berkurang 

- Pendengaran berkurang 

- Menggunakan rabaan untuk membantu 

mempresepsikan lingkungannya 

- Daya ingat menurun 

- Kurang peka terhadap perbedaan suhu, bau, 

dan rasa namun tetap membutuhkan udara 
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Aspek Karakteristik Lansia 

yang sehat dan suhu yang nyaman untuk 

beraktivitas 

 

Psikologis 

- Peningkatan sensitivitas emosional 

- Rentan terhadap depresi 

- Mudah cemas 

- Selalu teringat masa lalu 

- Menyukai ketenangan 

- Memiliki kegiatan untuk mengalihkan 

pikiran akan kecemasan 

 

 

Sosial 

- Keinginan untuk berinteraksi dengan sesama 

lansia lainnya 

- Berinteraksi secara kelompok 

Sumber: (Dewi, Pola Penataan Ruang Panti Jompo Bedasarkan 

Aktivitas dan Perilaku Penghuninya, 2016) 

 

2.1.6. Quality of Life pada Lanjut Usia 

Menurut World Health Organization Quality of Life  (1996) 

kualitas hidup atau Quality of Life adalah persepsi individual 

tentang posisi di masyarakat dalam konteks nilai dan budaya 

terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan 

harapan yang tidak terbatas hanya dari fisik melainkan juga dari 

aspek psikologis. Proses menua merupakan fase yang tidak dapat 

dihindari bagi setiap individu. Memasuki fase lansia membuat 

individu berharap memiliki kehidupan yang tenang, damai, serta 

dapat menikmati hari tuanya. Namun perubahan yang terjadi pada 

fase lansia akan dirasakan dari segi fisik, kognitif, maupun 
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psikososialnya. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya kualitas 

hidup bagi lansia.Terdapat empat dimensi mengenai kualitas hidup 

menurut WHOQoL-BREF yaitu (Azuwardi, 2014): 

a. Dimensi Kesehatan Fisik  

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu 

untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang telah dilakukan 

akan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang 

merupakan modal perkembangan ke tahap selanjutnya. 

b. Dimensi Psikologis 

Dimensi ini terkait dengan keadaan mental individu yang 

mengarah pada mampu atau tidaknya individu 

menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan 

perkembangan sesuai dengan kemampuannya. 

c. Dimensi Hubungan Sosial 

Hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah 

laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu 

lainnya. 

d. Dimensi Lingkungan 

Dimensi ini berkaitan dengan tempat tinggal individu 

termasuk didalamnya ketersediaan tempat untuk melakukan 

segala aktivitas kehidupan termasuk di dalamnya adalah 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. 
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Dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia dapat diwujudkan 

dari salah satu aspek hubungan sosial berupa peningkatan interaksi 

sosial.  Hal ini dapat diwujudkan dengan mewujudkan ruang 

(lingkungan) sebagai wadah interaksi lansia. 

2.1.7. Permasalahan Lanjut Usia di Lampung 

Bedasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia di Provinsi 

Lampung sebanyak 547.706 orang atau 7,20% dari keseluruhan 

penduduk. Persentase penduduk lansia tersebut menunjukan bahwa 

Provinsi Lampung termasuk daerah yang telah memasuki era 

penduduk berstruktur tua (aging structured population) karena 

jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas telah melebihi 

angka tujuh persen. Dari jumlah lansia pada sensus penduduk 2010 

oleh BPS, tercatat sebanyak 547.233 orang dinyatakan mengenai 

kesulitan fungsional.  

Kesulitan fungsional adalah ketidakmampuan seseorang untuk 

melakukan aktivitas normal sehari-hari. Adapun beberapa jenis 

kesulitan fungsional pada lansia yaitu kesulitan melihat, 

mendengar, berjalan atau naik tanga, mengingat/ berkonsentrasi/ 

berkomunikasi, dan kesulitan mengurus diri. Berikut ini data lansia 

dengan kesulitan fungsional di Provinsi Lampung (BPS, Statistik 

Penduduk Lanjut Usia Provinsi Lampung 2010, 2011) 
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Gambar 2. 1 Data Lansia dengan Kesulitan Fungsional di Lampung 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011) 

 

Selain permasalahan pada kesulitan fungsional, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Yanti, Keswara, dan Puteri terhadap kualitas 

hidup lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Natar dengan lansia 

yang tinggal bersama keluarga, terdapat perbedaan tingkat kualitas 

hidup lansia yang tinggal di panti dengan lansia yang tinggal 

dengan keluarga. Bedasarkan hasil penelitian tersebut, lingkungan 

menjadi aspek yang paling dominan dari kualitas hidup lansia 

karena lingkungan tempat tinggal yang berbeda mengakibatkan 

perubahan peran lansia menyesuaikan diri (Yanti, Keswara, & 

Puteri, 2019). Masalah lainnya yang terdapat pada lansia di 

Lampung adalah keterlantaran yakni tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Lampung 2019-2024. Pelayanan terhadap lansia terlantar di 

Lampung pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan 

kenaikan sehingga menjadi perhatian pemerintah dalam 

perencanaan pembangunan daerah dalam bidang sosial. 
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2.2. Community Space 

2.2.1. Pengertian Community Space 

Definisi community atau komunitas menurut beberapa ahli yaitu: 

1. Menurut Hillery, George Jr. (1995) komunitas adalah hal yang 

dibangun dengan fisik atau lokasi geografi (physical or 

geographical location) dan kesamaan dasar akan kesukaan 

(interest) atau kebutuhan (needs). 

2. Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok 

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang 

seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 

pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena 

adanya kesamaan interest atau values. 

3. Menurut Hendro Puspito, komunitas adalah suatu kelompok 

sosial atau kumulan nyata,teratur, dan tetap dari individu-

individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan 

guna mencapai tujuan bersama. 

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunitas 

adalah kelompok individu yang memiliki ketertarikan atau 

kebutuhan yang sama akan suatu hal dan saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan yang sama. 
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  Definisi Space atau ruang menurut beberapa ahli yaitu: 

1. Menurut Aristoteles, ruang adalah sebagai tempat (topos), 

tempat (topos) sebagai suatu dimana, atau sesuatu place of 

belonging, yang menjadi lokasi yang tepat dimana setiap elemen 

fisik cenderung berada 

2. Menurut Plato, ruang adalah sesuatu yang dapat terlihat dan 

teraba, menjadi teraba karena memiliki karakter yang jelas 

berbeda dengan semua unsur lainnya. 

3. Menurut Josef Prijotomo, ruang adalah bagian dari bangunan 

yang berupa rongga, sela yang terletak diantara dua obyek dan 

alam terbuka yang mengelilingi dan meligkup kita. 

Dari ketiga definisi diatas disimpulkan, definisi ruang adalah 

sebuah tempat dimana terdapat elemen fisik yang berbeda sehingga 

memiliki karakteristik tertentu dan dapat bersifat tertutup, semi 

terbuka, dan terbuka. 

 

2.2.2. Elemen Desain pada Community Space  

Menurut buku The Architecture Handbook sebuah community 

space harus dapat membuat penggunanya bertahan menggunakan 

ruang tersebut dalam waktu yang lama. Adapun beberapa key 

factor yang harus diperhatikan dalam perancangan community 

space adalah: 
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Tabel 2. 2 Key Factor for Community Space: 

Key Factor Keterangan 

Site and Location Lokasi tapak dekat dengan fasilitas 

publik dan dapat diakses dengan 

tranportasi umum. 

Organisation Organisasi ruang harus dengan 

mudah dikelola oleh staff. 

Membagi zonasi ruang bedasarkan 

jenis aktivitas dan pengelompokan 

penggunanya bedasarkan umur.  

Circulation Jalur sirkulasi baik vertikal ataupun 

horizontal harus dapat dipantau 

dengan mudah dan pertimbangkan 

pemilihan material yang 

digunakan.  

Accessibility Pertimbangkan jarak halte bus, 

jarak tempuh pejalan kaki, dan 

jarak dari pemukiman. Penyediaan 

akses bagi disabilitas dan juga 

ruang parkir. 

Flexibility Design community space harus 

memperhatikan penggunaan 

bangunan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Jangka 

pendek misalnya penggunaan 

partisi berupa dinding geser dan 

jangka panjang misalnya pada 

bentuk struktur awal yang 

memungkinkan penambahan 

ukuran ruang. 
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Key Factor Keterangan 

Environment and Service Bangunan harus dapat menerapkan 

hemat energy dan hemat 

penggunaan air. Selain itu 

bangunan harus 

mempertimbangkan kondisi termal, 

pencahayaan, dan proteksi 

kebakaran. 

(Blackwell Science Ltd, 2002) 

 

2.3. Arsitektur untuk Lanjut Usia 

2.3.1. Ruang 

Psikologis lansia mempengaruhi hubungan diantara manusia dan 

lingkungannya. Ketenangan dalam ruang mendukung terjadinya 

interaksi sosial. Seluruh aspek arsitektur dapat membawa reaksi 

psikologis bagi lansia, tidak terkecuali konfigurasi ruang dalamnya 

(Benbow, 2014) 

a. Zonasi Ruang 

 

Gambar 2. 2 Zone 

Sumber: Design Guideline for Nursery Home 
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Nelson (2009) membagi zonasi ruang pada panti jompo 

menjadi empat zona, yaitu public zone, semi public-zone, 

semi – private zone, dan private zone. Tujuannya adalah 

agar dapat membuat koridor yang lebih pendek antar 

ruangnya dan memisahkan private zone untuk menciptakan 

suasana ruang yang lebih private untuk lansia. 

Beberapa alternatif tata letak ruang yang paling baik untuk 

mendukung zonasi ini adalah membuat layout ruang 

berbentuk A, Y, V, U, T, X atau L dengan meletakan ruang 

komunal atau ruang publik untuk lansia sebagai pusat 

sirkulasi. Bentuk ruang publik menurut sifatnya, terbagi 

menjadi dua yaitu ruang publik tertutup (terdapat di dalam 

suatu bangunan) dan ruang public terbuka (terdapat diluar 

bangunan) (Casnugi, 2016) 

b. Organisasi Ruang Terpusat 

 

Gambar 2. 3 Skema Organisasi Ruang Terpusat 

Sumber: Pinterest.com 
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Penataan ruang dalam suatu bangunan atau wilayah 

memiliki beberapa metode organisasi diantaranya yaitu 

organisasi ruang terpusat, linier, radial, cluster, dan grid. 

Organisasi ruang terpusat adalah sebuah ruang dominan 

terpusat dengan peneglompokan sejumlah ruang sekunder 

disekitarnya. Ruang pemersatu terpusat pada umumnya 

berbentuk teratur dan ukurannya cukup besar untuk 

menggabungkan sejumlah ruang sekunder di sekelilingnya. 

Ruang-ruang sekunder dan suatu organisasi mungkin setara 

satu sama lain dalam fungsi bentuk dan ukuran. Pola 

sirkulasi dan pergerakan suatu organisasi ruang terpusat 

mungkin berbentuk radial, loop, atau spiral. 

 

2.3.2. Ukuran dan Bentuk 

Ukuran dan bentuk ruang berpengaruh pada aksesibilitas dan 

kenyamanan pengguna. Untuk bangunan dengan penggunanya 

adalah lansia  perlu diperhatikan ukuran ruang yang sesuai dengan 

ruang gerak lansia. Beberapa diantara lansia memerlukan alat bantu 

jalan seperti tongkat, kursi roda, dan lain sebagainya yang 

membutuhkan ruang gerak yang lebih besar.  

A. Standar Aksesibilitas Ruang 

 

Desain ruang dalam hunian lansia harus mengikuti fungsi 

rasionalitas, keamanan, kepraktisankesehatan, kenyamanan, 

dan fleksibilitas prinsip desain yang ditujukan untuk 
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lingkungan hidup lansia untuk memperpanjang umur lansia dan 

meningkatkan kualitas hidup lansia (Yanli, 2015). 

Aksesibilitas adalah kemudahan atau ketersediaan seseorang 

atau kendaraan untuk bergerakdari suatu tempat ke tempat 

lainnya dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar 

kemudahan bergerak melalui dan menggunakan lingkungan 

(Sholauddin, 2007). Kemudahan bergerak yang dimaksud 

adalah berkaitan dengan sirkulasi (jalan) dan visual. Hal-hal 

yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah: 

 

B. Ukuran Dasar Ruang 

Persyaratan yang harus diperhatikan adalah ukuran-ukuran 

dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) bagi para 

pejalan kaki, termasuk ukuran dasar ruang bagi penyandang 

disabilitas. Detail penerapan standar untuk ukuran dasar ruang 

yang mencakup kebutuhan ruang gerak pengguna yang 

mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 

14/PRT/M2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung, yaitu: 
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Tabel 2. 3. Kebutuhan Ruang Gerak 

Keterangan Gambar 

 

 

Berdiri 

jangkauan 

kesamping 1 

(satu) dan 2 

(dua) tangan 

 

 
 

 

 

 

Duduk jangkauan 

ke samping 1 

(satu) tangan dan 

kedepan 

 

 
 

 

 

 

Jangkauan 

kesamping, ke 

depan, dan ke 

belakang 

menggunakan 

kruk 

 

 
 

Jangkauan ke 

samping dan ke 

depan, 

menggunakan 

tongkat 

 
 

 

Tampa ksamping 

dan tampak 

depan kursi roda 

umum 
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Keterangan Gambar 

 
 

Jangkauan ke 

samping dan ke 

depan pengguna 

kursi roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangkauan ke 

samping 

menggunakan 2 

(dua) tangandan 

maneuver 

pengguna kursi 

roda 

 

 

 

 

 

 

Lebar pengguna 

kursi roda 

 

 
 

 

Jangkauan 

perletakan 

benda/peralatan 

dan maksimal 

pengoperasian 

peralatan 

pengguna 

kursiroda 

 

 

 

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M2017 
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a. Koridor 

Koridor yang terlalu panjang akan membuat lansia merasa 

kesulitan untuk menentukan ruang yang dituju. Perencanaan 

sebuah koridor dilakukan secara matang agar dapat mendorong 

aktivitas para lansia untuk berjalan dan sebagai akses lansia 

menuju ruang komunal untuk aktivitas sosial. Jarak maksimum 

yang ideal bagi lansia adalah sejauh 30m (Design Guideline for 

Nursery Home). Selain memperhatikan panjang koridor, lebar 

koridor juga harus dapat mendukung ruang gerak lansia yang 

memakai alat bantu jalan.  

Berikut ini detail standar ruang koridor menurut Peraturan Menteri 

PUPR Nomor 14/PRT/M2017, yaitu: 

Tabel 2. 4 Standar Koridor 

Keterangan Gambar 

Lebar efektif 

koridor untuk 

sirkulasi satu 

orang pengguna 

kursiroda, dua 

orang pengguna 

kursiroda, dan 

satu orang 

penggunakursiro

dadengansatu 

orang pejalan 

kaki 
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Keterangan Gambar 

Lebar efektif 

koridor dengan 

pegangan rambat 

(handrail) yang 

disarankan 
 

 

Lebar efektif 

koridor tanpa 

pintua kses 

 

 

 

Lebar efektif 

koridor dengan 

pintu akses 

 

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M2017 

 

b. Ramp 

Ramp yang efektif untuk aksesibilitas harus memiliki kelandaian 

6
O
, atau perbandingan antara tinggi dengan kemiringan 1:10 

sedangkan untuk ramp diluar bangunan harus paling besar 
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memiliki kelandaian 5
O 

atau perbandingan antara tinggi dan 

kemiringan 1:12. Material untuk permukaan pada ramp juga harus 

bertekstur, tidaklicin, dan dilengkapi dengan ubin peringatan. 

Pegangan rambat (handrail) harus memenuhi standar ergonomis 

yang aman dan nyaman untuk digenggam serta  bebas dari 

permukaan tajam dan kasar. 

 

Gambar 2. 4 Persyaratan ramp 

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M2017 
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c. Toilet 

Detail standarukuran toilet agar lebihmudahdipahami, 

akanditampilkandalambentuktabel. Berikutini detail standar yang 

mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor30/PRT/M/2006, 

yaitu: 

 

Tabel 2. 5 Standar Ukuran Toilet 

Keterangan Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah Toilet dan 

Potongan Toilet 

yang juga dapat 

digunakan oleh 

penyandang 

disabilitas 

 

 

 

 

 

Perletakan Urinoir 
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Keterangan Gambar 

 

Tipikal Pemasangan 

Wastafel 

 

 

 

 

 

Perletakan Kran 

pada Wastafel 

 

 

 

 

Ruang Bebas pada 

Area Wastafel 

 

 

Potongan bilik 

pancuran tanpa 

tempat duduk dan 

dengan tempat 

duduk 
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Keterangan Gambar 

 

Bilik pancuran 

dengan tempat 

duduk dan bak 

penampung 

 

Potongan dan 

Denah Bilik 

pancuran tanpa 

tempat duduk 

 

 

Ukuran dasar bak 

rendam 

 

 

Denah ruang bebas 

dengan kursi roda 

 



33 
 

Keterangan Gambar 

Denah posisi pintu 

toilet sejajar dengan 

bak rendam dan 

tegak lurus dengan 

bak rendam 

 

Pintu Toilet dengan 

material 

daunpintudarilogam 

dan darikaca 

 

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M2017 

2.3.3. Perabotan dan Penataannya 

Selain memberikan fasilitas yang aman dan nyaman, desain interior 

ruang beserta perlengkapan lainnya seperti perabotan dan lainnya 

juga harus dapat mengimbangi penurunan kemampuan lansia 

dalam beraktivitas. Dengan mengatur penataan perabotan dalam 

rumah, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan untuk lansia. 

Design Guideline for Nursery Home menganjurkan beberapa hal 

tentang perabotan untuk lansia, yaitu: 

a. Perbotan yang tidak asing lanisa 

b. Mengandung unsur tradisional (semacam corak atau pola yang 

tergambar pada perabotan) 

c. Mudah dalam penggunaannya 

d. Aman  
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e. Material pada perabotan yang digunakan harus halus dan 

lembut 

f. Memiliki kontras warna yang berbeda dengan dinding 

belakangnya (penempatan) 

g. Dapat mengimbangi penurunan kekuatan fisik lansia (missal: 

sandaran tangan pada kursi membantu lansia untuk berdiri dari 

duduknya. 

2.3.4. Warna 

Secara visual untuk memahami hubungan antara warna satu 

dengan warna lainnya adalah dengan cara melihat letak warna pada 

roda warna. Roda warna adalah semua hal tentang mencampurkan 

warna. Roda warna menjadi sumber praktis dalam memilih warna 

untuk sebuah desain. Beberapa istilah tentang kombinasi dalam 

warna yang harus dipahami yaitu: 

Tabel 2. 6 Warna 

Kombinasi 

Warna 
Definisi Keterangan 

 

Monokrmatik 

Monokromatik 

yaitu berbagai 

shade, tone, atau 

tint dari satu 

warna. 

Tidak dianjurkan 

untuk lingkungan 

lansia (terlihat satu 

warna oleh lansia) 

 Warna – warna 

yang terletak 

saling 

Dianjurkan untuk 

lingkungan lansia 

untuk membantu 
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Komplementer 

bersebrangan 

pada roda warna, 

seperti merah dan 

hijau atau biru 

dan oranye. 

navigasi, orientasi, 

dan mobilitas 

lansia 

 

Tetriadik atau 

Komplementer Ganda 

Pasangan dua 

warna 

komplementer. 

Kombinasi ini 

cukup menarik 

perhatian, tetapi 

mungkin akan 

sulit 

diaplikasikan 

karena terlalu 

banyak warna 

yang sulit 

diseimbangkan. 

Tidak dianjurkan 

untuk lingkungan 

lansia karena 

terlalu banyak 

kombinasi warna. 

Sumber: Design Guideline for Nursery Home 

 

2.3.5. Suara 

Dalam arsitektur, sebuah ilmu tentang pengendalian suara atau 

kebisingan pada bangunan, termasuk juga meminimalisasi bising 

yang ditransmisi dari satu ruang ke ruangan lainnya serta 

karakteristik suara dalam ruangan dikenal dengan istilah akustik 

bangunan. World Health Organization telah menetapkan tingkat 

kebisingan maksimal untuk ruang lansia, yaitu: 
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Tabel 2. 7 Tingkat Kebisingan Ruang 

Ruang Siang Hari Malam Hari 

Privat (kamar 

tidur) 

35 dB 30 dB sampai < 40 dB 

Publik (Fasilitas 

umum) 

<35 dB 

*<45 dB disekitar zona ruang perawatan 

Sumber: Design Guideline for Nursery Home 

A. Akustik pada Organisasi Ruang 

Penyusunan organisasi ruang di dalam bangunan dimaksud 

untuk mendukung perwujudan kondisi akustik yang baik. 

Menurut Design Guideline for Nursery Home organisasi ruang 

dalam penentuan ukuran dan tata letak ruang dapat 

berpengaruh terhadap kebisingan. Tata letak ruang harus 

memisahkan area yang aktivitasnya banyak dengan area yang 

aktivitasnya sedikit.  

Dari beberapa sistem hubungan antar ruang, sistem ruang di 

dalam ruang dianggap yang terbaik dari segi fungsi akustik.  

B. Akustik pada Material Bangunan 

Setiap material dan perabot ruang memiliki kondisi akustik 

yang berkemampuan sebagai penyerap dan pemantul suara 

pada derajat tertentu, tergantung dari tebal tipisnya bahan, 

porositas, konstruksi serta frekuensi.  
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1. Material Penyerap 

Ciri utama material ini adalah secara fisik permukaannya 

lunak dan berpori atau keras tetapi memiliki bukaan 

(lubang) yang menghubungkan udara dalam ruang dengan 

material lunak dibalik bukaannya, dan mengambil banyak 

energi gelombang bunyi yang datang ke permukaannya  

(Sarwono, 2013). Berikut ini adalah beberapa contoh 

material penyerap suara, yaitu: 

Tabel 2. 8 Material Peredam Suara 

Nama Material Keterangan 

Bata 

Bersifat sebagai pereduksi udara 

yang sangat baik terutama sistem 

dua parallel dbuat tanpa hubungan 

dengan adukan semen atau tanpa 

pelapis. 

Beton 

Pereduksi kebisingan udara 

namun tidak bersifat menyerap. 

Bila beton diberi celah udara 

dapat menyerap kebisingan 

dengan lebih baik lagi 

Unit-unit blok 

Beton 

Digunakan sebagai modular 

bangunan, bersifat mereduksi 

bunyi dan sangat baik, tergantung 

pada berat dan tidak pada 

kepadatan blok beton. 

Kaca 

Kualitas dapat ditingkatkan 

dengan sistem berlapis dan 

berfungsi sebagai penyerap 

kebisingan tetapi beresiko pada 
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Nama Material Keterangan 

resonansi frekuensi rendah 

Plywood 

Jenis material ini tidak efektif 

untuk mereduksi bunyi kecuali 

bila digabung dengan material lain 

tetapi bila bentuknya tipis dapat 

menjadi penyerap yang kuat pada 

frekuensi rendah. 

Busa Akustik 
Merupakan material penyerap 

yang baik 

Karpet 

Jenis material yang berfungsi 

sebagai bahan absorbs ruang 

dalam bentuk elemen lantai 

dengan tingkat penyerapan tinggi. 

Keberhasilan fungsi ditentukan 

oleh tebal dan proporsi bahan 

Tirai dan Tenunan 

Beberapa jenis kain berfungsi 

sebagai penyerap bunyi yang baik 

bila memiliki (± 500 gr/m
2
) 

Sumber:Bahan Ajar Mata Kuliah Akustik, Noise dan 

Penyerap Suara, oleh Putri Kusuma, 2017) 

 

2. Material Pemantul  

Material ini pada umumnya digunakan apabila ruang 

memerlukan pemantulan gelombang bunyi pada arah 

tertentu. Ciri utama material ini adalah secara fisik 

permukannya keras dan arah pemantulannya specular 

(teratur). Bahan pemantul memantulkan bunyi dengan 

sudut pantul sama besar dengan sudut datang bunyi pada 

garis tegak lurus bidang (Sarwono, 2013). 
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2.3.6. Temperatur 

Suhu yang nyaman untuk tubuh kita adalah antara 18
O
C – 25

O
C. 

Sedangkan mengenai kelembapan suatu ruang tergantung dari 

derajat kelembapan udara diluar dan tujuan penggunaan ruang itu 

sendiri.  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrani (2008) dalam 

(Pandiangan, Huda, & Rambe, 2013), keberadaan ventilasi pada 

bangunan di daerah tropis sangat penting bagi kenyamanan termal 

dan berperan dalam mendukung peningkatan aktivitas produktif. 

Standar ukuran ventilasi yang berkisar antara 10%-20% dapat 

ditingkatkan sampai mencapai 50% dari luasan lantai jika 

kebutuhan udara dalam ruangan belum memadai. Hal ini dapat 

dicapai dengan pemilihan jenis bukaan atau jendela yang adapat 

mendorong terjadinya pergerakan udara yang lebih cepat atau 

dengan memperbesar kecepatan udara. 

Pengendalian sirkulasi udara dan optimalisasi pemanfaatannya 

terhadap bangunan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Konfigurasi Bentuk Bangunan 

2. Mengalirkan udara panas dari bawah ke atas 

3. Wind Tunnel 

4. Ventilasi Silang 

5. Penataan Pencahayaan 
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2.3.7. Pencahayaan 

A. Pencahayaan Alami  

Pencahayaan alami dapat membuat sebuah ruang menjadi lebih 

atraktif dan menarik. Ruangan akan terasa lebih hangat sehingga 

aktivitas di dalamnya dapat berjalan lebih baik. Dengan 

banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan, sehingga 

berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikologis lansia. 

a) Standar Pencahayaan Alami untuk Lansia 

Untuk pencahayaan ruang dalam biasanya tidak melebihi 

dari 100 FC atau 1076 lux. Selain itu untuk lebih 

spesifiknya terdapat pula standar kebutuhan pencahayaan 

ruang untuk rumah tinggal dalam SNI 03-6197-2000 

tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 9 Standar Kebutuhan Pencahayaan Ruang 

Fungsi Ruangan Tingkat 

Pencahayaan (Lux) 

Rumah Tinggal: 

Teras 60 

Ruang Tamu 120-150 

Ruang Makan 120-250 

Ruang Kerja 120-250 

Kamar Tidur 120-250 

Kamar Mandi 250 
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Dapur 250 

Garasi 60 

Sumber: SNI 03-6197-2000 

b) Strategi Pencahayaan Alami  

Dalam pemenuhan kebutuhan pencahayaan alami untuk ruang 

dalam pada panti jompo, dapat diwujudkan dalam desain 

berupa skylight, clerestories, dan sunrooms (Design Guidline 

for Nursery Home).  

1) Skylight 

Skylight merupakan jalan cahaya yang disediakan melalui 

bagian atas bangunan dengan menggunakan bidang 

transparan, baik berupa kaca, polikarbonat, maupun bidang 

transparan lainnya. 

 

Gambar 2. 5 Jenis Pencahayaan yang Mengikuti Bentuk 

Atap 

Sumber: Pinterest.com 
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Gambar 2. 6 Skylight 

Sumber: Pinterest.com 

 

2) Clerestories  

Clerestories merupakan kaca bening yang peletakannya 

dilakukan secara vertical dan ditempatkan di bagian 

jendela yang cukup tinggi, tepatnya di atas eye level 

namun masih dibawah langit-langit ruangan. Kaca 

inilah yang berfungsi untuk menangkal sinar matahari. 

 

Gambar 2. 7 Perbedaan Skylight dan Clestories 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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3) Sunroom  

Sunroom adalah sebuah ruangan yang penuh dengan 

pencahayaan alami dari luar serta menikmati 

pemandangan di luar rumah. Dengan memaksimalkan 

pemandangan atau view ke luar bangunan dengan 

penggunaan elemen pembayangan yang sangat besar 

atau kecil, bergantung view yang ingin di perhatikan. 

Bedasarkan fungsinya, sunroom menghadirkan elemen 

eksterior yang dapat dinikmati dari dalam ruangan. 

Pemandangan alam dari luar merupakan terapi untuk 

lansia yang rentan terhadap depresi dan dapat 

meningkatkan interaksi sosial di panti jompo dimana 

para lansia berkumpul pada area sunroom.  

4) Awning / Particos 

Cahaya berkaitan langsung dengan penglihatan lansia. 

Kondisi mata pada lansia menyesuaikan diri lebih 

lambat terhadap perubahan tingkat cahaya, terutama 

dari terang ke redup. Awning / Particos dapat 

membantu transisi pencahayaan interior yang lebih 

terang saat siang hari. Di Indonesia, istilah awning 

sering disamakan dengan kanopi. Perbedaan diantara 

keduanya adalah pada tempat pemasangannya, awning 

biasanya dipasang diluar jendela atau teras pada bagian 

atasnya dengan fungsi mencegah terik cahaya dan 
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bayangan yang masuk ke bangunan. Sedangkan untuk 

kanopi bisa berdiri sendiri sehingga dapat membuat 

area sendiri. 

 

B. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Apabila 

pencahayaan alami tidak memadai atau posisi ruangan 

sedemikian rupa sehingga sukar dicapai oleh pencahayaan 

alami, maka dapat digunakan pencahayaan buatan. 

 

2.4. Pendekatan Environment Psychology 

2.4.1. Definisi  Environment Psychology  

Menurut Veitch dan Arkkelin (1995) psikologi lingkungan 

merupakan disiplin perilaku yang bersifat multidipliner yang 

memiliki fokus pada hubungan antara perilaku dan pengalaman 

individu dengan lingkungan fisik dan sosial dalam (Fakultas 

Pendidikan Psikologi UM, 2016)  

Menurut Emery dan Tryst (Soesilo, 1989) dalam  mengatakan 

bahwa hubungan antar manusia dengan lingkungannya 

bmerupakan suatu transactional interdependency atau terjadinya 

ketergantungan satu sama lain. Environment Psychology atau yang 

dikenal sebagai psikologi lingkungan merupakan ilmu yang 

mempelajari keterkaitan perilaku dengan lingkungan. 



45 
 

2.4.2. Teori-Teori Environment Psychology 

Environment Psychology memiliki istilah teori besar dan teori mini 

yang sering diaplikasikan dalam psikologi lingkungan. Teori-teori 

mini muncul dari premis yang menekankan interaksi manusia – 

lingkungan Psikologi Adapun penjelasan dari teori besar atau 

grand theoris dalam psikologi lingkungan yaitu (Helmi, 1999): 

1. Deterministic and Behaviourist  

Teori-teori didalamnya berorientasi pada deterministik ini 

lebih banyak menjelaskan tentang fenomena kognisi 

lingkungan. 

2. The Environmental Load or Overr-Stimulation 

Teori-teori di dalamnya membahas tentang sebuah perilaku 

terbantuk disebabkan oleh faktor lingkungan atau proses 

belajar. 

3. Interactionist 

Teori-teori di dalamnya menjelaskan keterkaitan antara 

perilaku yang terbentuk merupakan pengaruh dari 

lingkungan, begitu juga dengan lingkungan tersebut 

terbentuk disesuaikan dengan perilaku penggunanya.  

Selain dari ketiga grand theories diatas, terdapat teori mini tentang 

psikologi lingkungan, yaitu diantaranya (Helmi, 1999): 

1. Teori Beban Lingkungan  

2. Teori Level Adaptasi (Adaptation Level Theory) 

3. Teori Stres Lingkungan (Environment Stress Theory) 
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4. Teori Ekologi (Ecological Theory) 

Diantara keempat grand theories diatas, pada perancangan 

community space fokus pada penerapan design dengan dasar teori 

ekologi. Hawley mengatakan perilaku manusia merupakan bagian 

dari kompleksitas ekosistem yang mempunyai beberapa asumsi 

dasar sebagai berikut (Helmi, 1999):  

a. Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan 

b. Interaksi timbale balik yang menguntungkan antara 

manusia – lingkungan 

c. Interaksi manusia – lingkungan bersifat dinamis 

d. Interaksi manusia – lingkungan terjadi dalam berbagai level 

dan bergantung pada fungsi 

 

2.4.3. Prinsip Environment Psychology 

Robert Barker dan Alan Wicker mencetuskan sebuah teori 

behavior setting (setting perilaku) didasari dengan pandangan 

ekologis. Prinsip utama dari behavior setting yaitu rancangan 

lingkungan disesuaikan dengan perilaku yang diakomodasi dalam 

lingkungan tersebut (Helmi, 1999). Behavior setting lebih 

menekankan pada perilaku kolektif penggunanya. Hubungan antara 

manusia – lingkungannya dijelaskan dari karakteristik sosial 

seperti kebiasaan, aturan, aktivitas tipikal, dan karakteristik fisik. 

Dengan mengetahui setting tempat maka dapat memprediksi 
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perilaku atau aktivitas yang terjadi (Gifford, 1987; Veitch & 

Arkkelin, 1995) dalam (Helmi, 1999). 

Behavior setting didefinisikan sebagai suatu kombinasi yang stabil 

antara aktivitas, tempat, dan kriteria sebagai berikut (Laurens, 

2004): 

1. Terdapat suatu aktivitas yang berulang, berupa suatu pola 

perilaku (standing pattern of behavior). Dapat terdiri atas satu 

atau lebih pola perilaku ekstraindividual. 

2. Dengan tata lingkungan tertentu (circumjacent milieu), milieu 

ini berkaitan dengan pola perilaku. 

3. Membentuk suatu hubungan yang sama antarkeduanya 

(synomorphy) 

4. Dilakukan pada periode waktu tertentu 

Kemampuan manusia dalam memahami ruang untuk memenuhi 

kebutuhannya sangat bergantung dari bagaimana interaksi antara 

manusia dan lingkungan binaan (yang diciptakan untuk kebutuhan 

manusia) dan bagaimana pengaruh ruang atau lingkungan binaan 

tersebut terhadap sikap dan tingkah laku (Hall, E, 1966) dalam 

(Wijayati, 2000).   

 

2.4.4. Budaya sebagai Pengaruh Behavior Setting 

Individu memiliki kepribadian dan sebuah kelompok memiliki 

budaya. Kepribadian dan kebudayaan merupakan suatu sistem 
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yang mempengaruhi individu atau sekelompok orang untuk 

berprilaku dan berpengaruh pada bentuk lingkungan fisik yang 

mewadahi aktivitasnya (Augustin, 2009). Suatu sistem yang 

dimaksut dapat berupa perilaku tipikal, kebiasaan,  ataupun aturan-

aturan tertentu. Budaya merupakan cerminan nilai dari sekelompok 

orang. Lingkungan dapat dijadikan sebagai wujud dari suatu 

budaya atau bahkan menghilangkan nilai budaya. Lingkungan fisik 

yang selaras dengan budaya dapat membuat individu atau 

kelompok didalamnya memahami kondisi sosial di suatu tempat 

tersebut. Budaya dapat mempengaruhi kenyamanan seseorang atau 

kelompok, seperti jarak interaksi secara langsung maupun tidak 

langsung. Berkaitan dengan arsitektur, budaya juga mempengaruhi 

gaya arsitektur yang digunakan pada beberapa negara. Pengaruh 

budaya terhadap arsitektur juga memiki respon yang berbeda pada 

setiap individu atau kelompok tertentu (Augustin, 2009) 

 

2.4.5. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Faktor -faktor pemahaman ruang (tingkah laku) menyangkut hal-

hal yang lebih dalam mengenai aspek psikologi dari pemakai, 

bagaimana persepsinya mengenai suatu ruang/bangunan, 

bagaimana kebutuhan interaksi sosial antara pemakai, dan 

bagaimana arti simbolis suatu ruang/bangunan. Pengalaman ruang 

dapat dibentuk melalui (Hall, 1966) dalam (Wijayati, 2000):  
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1. Visual Space, terbentuk dari persepsi indera penglihatan 

2. Audial Space, terbentuk dari persepsi indera pendengaran 

3. Olfactual Space, terbentuk dari persepsi indera penciuman 

4. Thermal Space, terbentuk dari persepsi terhadap temperatur 

lingkungan 

5. Tectile Space, terbentuk dari persepsi indera peraba  

6. Khinestetic Space, terbentuk dari batas-batas keleluasaan gerak 

manusia 

Pengertian perilaku dalam suatu setting bergantung pada potensi 

dari setting yang digunakan. Karakteristik bidang dari seluruh 

tempat dapat merubah kemampuan seseorang untuk bersatu atau 

berpisah (Zeizel, 1981). Karakteristik bidang / ruang dipengaruhi 

dengan persepsi seseorang terhadap ruang tersebut. Karakteristik 

bidang meliputi (Wijayati, 2000): 

1. Bentuk Ruang 

Ruang selalu memiliki bentuk. Bentuk merupakan bagian dari 

suatu keadaan yang dapat merubah pola interaksi manusia,  

2. Orientasi Ruang 

Penggunaan ruang untuk suatu kegiatan tertentu seringkali 

terkait dengan bagaimana ruang tersebut ditemukan. Orientasi 

ruang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian ruang 

tersebut. 



50 
 

3. Ukuran Ruang 

Ukuran ruang membahas tentang jarak sosial individu atau 

kelompok. Pada ruang-ruang dengan ukuran lebih besar, 

pengguna lebih mudah melakukan pemisahan diri, sedangkan 

pada ruang dengan ukuran kecil pengguna akan berada dalam 

suatu kebersamaan. 

4. Pembatas Ruang 

Pembatas ruang menjelaskan perbedaan kepemilikan antara 

suatu tempat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 

Dengan demikian unsur pembatas ini sangat menentukan 

pengambilan keputusan tentang ruang yang akan digunakan. 

Elemen fisik yang dimaksud dapat berupa dinding, pagar, 

tanaman, atau fasilitas umum.  

5. Komponen Ruang 

Di dalam ruang terdapat berbagai komponen yang memiliki 

kekuatan sebagai penarik (magnet) berlangsungnya suatu fungsi 

kegiatan (Arnold 1972 dalam Djauhari, 1998). Dalam hal ini 

komponen ruang didalamnya dapat berupa perabot yang tersedia 

dan bagaimana penataannya. Akibat dari komponen tersebut 

menimbulkan fungsi kegiatan lain yang disebut sebagai kegiatan 

bawaan, sehingga akan meningkatkan frekuensi dan variasi 

bentuk kegiatan di ruang tersebut. 
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6. Kondisi Ruang 

Kondisi ruang terkait dengan temperatur, polusi udara, dan 

kebisingan. Pada ruang dengan suhu atau kebisingan tertentu, 

manusia cenderung menghindar (Wirawan, 1992). Sebaliknya, 

manusia akan merasa nyaman jika ruang tersebut terasa sejuk 

dan nyaman. 

7. Jarak 

Tabel 2. 10 Jarak Sosial 

No. Klasifikasi Fase Dimensi Keterangan 

1. Jarak 

Intim 

Dekat 0-15cm Jarak kasih sayang dan 

perlindungan, 

pandangan tidak tajam 

dan vokal tidak lagi 

memegang peranan 

banyak dalam jarak ini 

Jauh 15-45cm Jarak sentuhan, 

pandangan distorsi 

karena terlalu dekat, 

suara rendah (berbisik) 

dan bau jelas tercium 

2. Jarak 

Pribadi 

Dekat 0.45-

0.75cm 

Jarak dominasi karena 

dalam jangkauannya 

pandangan distorsi, 

tetapi tiga dimensi 

maupun tekstur jelas. 

Jauh 0.75-

1.20m 

Pandangan baik, 

gerakan tangan terlihat 

dan suara sedang atau 

pelan, jarak yang 
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No. Klasifikasi Fase Dimensi Keterangan 

memadai untuk 

pembicaraan soal-soal 

peribadi 

3. Jarak 

Sosial 

Dekat 120-

2.10m  

Batas dominasi, jarak 

cukup dekat, tetapi 

belum termasuk jarak 

sentuk. Pandangan 

terhadap detail wajah 

dan suara normal. 

Jarak yang tepat untuk 

berdiskusi. 

 

 

Jauh 2.10-

3.60m 

Pada jarak ini manusia 

dapat dilihat utuh 

tanpa banyak 

menggerakkan mata, 

seperti jarak orang 

memamerkan pakaian, 

pandangan terlihat 

penuh tetapi tidak 

terlalu detail. 

4. Jarak 

Publik 

Dekat 3.60-

7.50m 

Jarak yang memadai 

untuk orang yang 

belum saling 

mengenal, karena pada 

jarak ini seseorang 

masih dapat 

menghindar atau 

bertahan jika terancam.  
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No. Klasifikasi Fase Dimensi Keterangan 

Jauh >7.50

m 
Jarak yang tepat antara 

tokoh dengan massa. 

Pada jarak ini suara 

normal dan ekspresi 

tidak begitu jelas 

sehingga 

membutuhkan 

pengeras suara dan 

penunjang seperlunya. 

  Sumber: (Wijayati, 2000)  

 

2.5. Interaksi Sosial 

2.5.1. Pengertian Interaksi Sosial 

Menurut Wahit I Mubaraq (2009) dalam (Ridha Tri Fadhillah, 

2018) Interaksi Sosial adalah hubungan antarsesama manusia 

dalam suatu lingkungan masyarakat dengan satu keterikatan 

kepentingan yang menciptakan status sosial atau juga dapat 

diartikan sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut 

hubungan orang-perorangan antar kelomok-kelompok manusia 

maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. 

Menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial merupakan proses 

sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan 

kelompok untuk membangun sistem hubungan sosial Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata interaksi berarti aksi 
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timbal balik dan arti kata sosial adalah berkenaan dengan 

masyarakat. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

interaksi sosial merupakan hubungan timbale balik antara individu-

individu, individu – kelompok, dan kelompok-kelompok dalam 

suatu lingkungan yang memiliki suatu keterikatan. 

2.5.2. Jenis – Jenis Interaksi Sosial 

Menurut Sunaryo (2015) dalam (Ridha Tri Fadhillah, 2018) ada 

tiga jenis interaksi sosial, yaitu: 

1. Interaksi antara Individu dan Individu 

2. Interaksi Kelompok dan Kelompok 

3. Interaksi Individu dan Kelompok 

2.5.3. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial  

Proses sosial terjadi dalam dua bentuk yaitu asosiatif dan disosiatif. 

Hal ini terjadi karena melibatkan berbagai idividu yang di 

dalamnya terdapat standar norma sosial yang dipengaruhi dengan 

budaya. Berikut ini bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu (Adib 

Faizi, 2019): 

1. Asosiatif 

Interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan. 

Interaksi sosial ini terdiri dari beberapa hal yaitu: 

a. Kerjasama, dapat terjadi karena kesadaran akan 

memiliki kepentingan-kepentingan yang sama 

sehingga bekerjasama dalam mencapai tujuan. 
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b. Akomodasi, merupakan suatu proses penyesuaian 

antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, atau kelompok dengan kelompok. 

c. Asimilasi, merupakan proses interaksi sosial yang 

ditandai dengan adanya usaha mengurangi 

perbedaan diantara beberapa orang atau kelompok 

demi mencapai tujuan bersama. 

d. Akulturasi, merupakan proses sosial yang timbul 

apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur kebudayaan asing sehingga seiring 

berjalannya waktu budaya asing tersebut dapat 

diterima tanpa menghilangkan kepribadian budaya 

itu sendiri. 

2. Disosiatif 

Interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan dan 

merenggangkan rasa solidaritas kelompok, diantaranya 

yaitu persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan konflik. 

 

2.5.4. Perkembangan Sosial Masyarakat Lampung 

Dari studi literasi yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber, 

dapat dijelaskan perkembangan  pola interaksi masyarakat di 

Provinsi Lampung, yaitu: 
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1. Masa Prasejarah 

Masyarakat pribumi Lampung hidup bercocok tanam dan 

berburu. Pada saat itu masyarakat Lampung hidup 

mengelompok dalam suatu kompleks dan sering berpindah – 

pindah (nomaden) dikarenakan pemilihan lading dan pertikaian 

suku (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah 

Provinsi Lampung). 

2. Zaman Kuno (Abad 1-1500M) 

Masyarakat Lampung bermatapencaharian berburu dan 

berkebun (lada). Sejak Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuasaan, 

hal itu berdampak pada mata pencaharian masyarakat menjadi 

pedagang dan pertukaran barang. Sudah mulai muncul 

kesadaran akan gotong royong dan saling tolong menolong antar 

masyarakat. Dibawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya, membuat 

munculnya faktor baru pimpinan pada lapisan masyarakat 

Lampung (kepala desa, datuk, dan ratu) (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung). 

3. Zaman Baru (1500M-1800M) 

Zaman ini berpengaruh besar dalam perjalanan sejarah 

masyarakat Lampung, yaitu datangnya suku Banten. 

Meningkatnya permintaan terhadap rempah-rempah (lada) oleh 

para pedagang Eropa saat itu, Sultan Hassanuddin melakukan 

perjalanan ke Lampung yang dilatarbelakangi kebutuhan 
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ekonomi dan melakukan penyebaran agama islam. Pada saat itu 

terjadi perkawinan antara Fatahillah (ayah dari Sultan 

Hassanudin) dengan Putri Sinar Alam yang dilatabelakangi 

dengan perkawinan politik untuk menarik Lampung dalam 

melawan Portugis. Dampak dari perkawinan itu, masyarakat 

Banten mulai berdatangan membentuk perkampungan di 

Lampung (Mulianti, Imron, & Wakidi, 2013) Terdapat Piagam 

Kuripan yang berisi tentang perjanjian persahabatan antara 

Banten dan Lampung. Seiring berjalannya waktu munculnya 

marga-marga sebagai tanda eratnya hubungan Banten-Lampung. 

4. Zaman Abad ke 19 

Pada zaman ini, pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan 

pangan mudah diperoleh dan diolah oleh masyarakat Lampung 

sendiri. Kebutuhan pakaian sebagian besar didatangkan dari luar 

Lampung, namun masih tersedianya alat tentun manual yang 

dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Pada saat itu masih 

banyak masyarakat Lampung yang memiliki keahlian membuat 

kain tapis. 

 Zaman abad ke-19 diwarnai dengan pengaruh kolonialisme di 

Lampung. Pada saat Belanda memiliki kekuasaan, mereka 

mendatangkan sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari Pulau 

Jawa sebagai transmigran pertama Lampung. Sejak tahun 1905-

1943 tercatat jumlah transmigran Jawa yang datang ke Lampung 

sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa. Seiring berjalannya 
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waktu, masyarakat mulai berdatangan. Etnik Jawa sebagai 

transmigran menempati wilayah kolinisasi. Keberagaman etnik 

budaya di Lampung hidup berdampingan secara berkelompok 

dan masing-masing terisolasi untuk tidak saling pengaruh atau 

mempengaruhi. Pada masa ini integrasi antara etnik Jawa dan 

Etnik Lampung masih sulit terjadi.  

Abad ke-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan pendidikan masyarakat Lampung. Terdapat 

pendidikan tradisional yang dikhususkan untuk anak-anak 

wanita seperti memasak dan membuat aneka ragam kerajinan 

rumah tangga. Selain itu terdapat pendidikan tradisional untuk 

anak laki-laki yang mempelajari tentang masalah pemenuhan 

kebutuhan hidup sebagai kepala rumah tangga kelak. 

5. Zaman Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan 

Wilayah Lampung menjadi daerah kolonisasi sampai dengan 

tahun 1975 sebagai penampungan transmigran dari Pulau Jawa. 

Kegiatan transmigrasi dilakukan melalui program pemerintah 

dan transmigrasi swadaya. Perkembangan perbedaan etnik 

antara Lampung dan Jawa sedikit banyak mengakibatkan 

dinamika hubungan di antara mereka berlangsung dinamis 

karena kedua etnik tersebut memiliki budaya, tradisi, dan 

pandangan yang berbeda (Romli, 2010). Kegiatan interaksi 

antarkedua etnik dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya 

bidang kegamaan seperti keterlibatan kedua etnik dalam acara 
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keagamaan yang menunjukan kehidupan bermasyarakat dan 

beragama di lingkungannya, dalam bidang ekonomi dan 

pertanian seperti kegiatan jual beli di pasar dan bidang politik 

seperti kegiatan formal dalam partai politik.  

6. Zaman Abad ke-21 

Interaksi sosial dalam masyarakat Lampung digambarkan 

sebagai interaksi sosial pada masyarakat multietnis. Pada abad 

ke – 21 yang identik dengan era lintas batas atau globalisasi 

memberikan perubahan pada cara berinteraksi masyarakat. 

Dengan definisi dunia tanpa batas, masyarakat lebih mudah 

berinteraksi dengan jangkauan yang cukup luas bahkan dalam 

skala intenasional. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi 

yang terus berkembang sehingga memudahkan para 

penggunananya berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. 

Mudahnya berinteraksi pada abad ini menghasilkan berbagai 

macam aktivitas-aktivitas baru yang dikembangkan menjadi 

lebih “modern” baik dalam hal keagamaan, politik, kesehatan, 

pendidikan, dan lain sebagainya. Keragaman suku bangsa, 

agama, dan budaya menciptakan dua hal yaitu toleransi dan 

egosentrisme dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya 

sendiri terhadap budaya lain. Akulturasi budaya antara etnik 

Lampung dengan etnik pendatang menghasilkan kebiasaan-

kebiasaan baru pada masyarakatnya.  
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Dalam perkembangan abad ke – 21, tepatnya pada tahun 2020 

muncul sebuah virus yang dikenal dengan Covid-19. Karena 

penyebarannya yang begitu cepat, hal ini berdampak pada cara 

interaksi masyarakat dimana jarak interaksi antar individu 

sekitar 1,5 meter atau dikenal dengan istilah social distancing. 

Heterogenitas dalam masyarakat Lampung sudah ada sejak zaman 

sejarah. Menurut hasil Sensus BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 

2000 (sensus kesukubangsaan) maupun sensus 2010, dari sekitar 

tujuh juta jiwa penduduk Lampung, jumlah etnik Lampung hanya 

11,92%, sementara suku Jawa sebesar 61,88%, etnik Sunda 

(termasuk Banten) sebanyak 11,27%, etnik Semendo dan 

Palembang sebesar 3,55%, suku bangsa lainnya (Bengkulu, Batak, 

Bugis, Minang, dll) berjumlah 11,35% (Margaretha). 

Bedasarkan perkembangan sosial masyarakat Lampung tentang 

bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi selama perjalanan 

sejarahnya, maka akan menghasilkan jenis kegiatan bersama yang 

akan dibahas dalam analisis perancangan  Bab IV dalam sub bab 

analisis kegiatan.  

 

2.6. Community Space untuk Lanjut Usia dengan Pendekatan 

Environment Psychology 

Community Space atau ruang komunitas dalam perancangan ini 

diperuntukan bagi lanjut usia di Provinsi Lampung. Fasilitas dan 
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pelayanan berupa community based  bagi lansia akan menjadi sistem baru 

di masa yang akan datang dalam peningkatan pelayanan lansia (RI B. , 

2020). Dengan adanya community space sistem yang digunakan adalah 

antar – jemput lansia atau pelayanan day care dimana lansia dapat 

beraktivitas sehari-hari. Dalam hal ini keluarga juga berkontribusi dalam 

merawat dan menjaga anggota keluarganya sehingga lansia memiliki 

dukungan sosial dari keluarga yang dapat mereduksi kemungkinan depresi 

pada lansia (Meta, 2011). Bertambahnya umur individu berpengaruh pada 

tingkat quality of life yang dimiliki individu tersebut dalam hal ini lansia. 

Empat dimensi kualitas hidup yang telah disebutkan pada sub bab 

sebelumnya menjadi pertimbangan dalam pemilihan pendekatan 

perancangan yaitu Environment Psychology.  

Environment Psychology merupakan pendekatan perancangan yang salah 

satu teori didalamnya menitikberatkan mengenai lingkungan sebagai 

pembentuk perilaku dalam hal ini community space akan memiliki setting 

ruang yang dapat mendorong lansia melakukan perilaku tertentu yaitu 

interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan merupakan jenis kegiatan 

yang disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Lampung yang 

diharapkan dapat membantu lansia dalam mencapai integritas di hari 

tuanya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Setting ruang yang dibentuk 

diwujudkan melalui design bentuk ruang, orientasi ruang, ukuran ruang, 

pembatas ruang, komponen ruang hingga kondisi ruang. Hal-hal tersebut 

mempertimbangkan aspek budaya interaksi sosial  serta disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik lansia. 
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Lampung dikenal sebagai wilayah transmigrasi sejak zaman dahulu dan 

memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi mendorong Provinsi Lampung 

memiliki masyarakat heterogen (beragam budaya). Pola hidup 

bermasyarakat dari homogen menjadi heterogen mengalami beberapa fase 

perubahan mulai dari berkelompok, berkelompok terisolasi, berkelompok 

toleransi, hingga berdampingan antar budaya. Hal ini yang menjadi 

pertimbangan setting ruang pada community space.  

Community Space untuk lanjut usia dengan pendekatan environment 

psychology ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pendekatan 

perancangan sehingga bangunan ini dapat sesuai dengan fungsi dan 

tujuannya. 

 

2.7. Studi Literatur 

Subbab ini mendeskripsikan tentang penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu: 

Tabel 2. 11 Studi Literatur 

No. Penulis Judul Penelitian Fokus Bahasan 

1.  Johana E. 

Prawitasari 

Aspek Sosio-

Psikologis Lansia di 

Indonesia (1994) 

Kebutuhan sosial 

untuk lansia 

2. Sally 

Augustin, PhD 

Place Advantage  National culture and 

Place Experience 

berkaitan tentang 

pengalaman budaya 

individu atau 

kelompok tentang 

perilaku yang 
terbentuk 



63 
 

3. Gabriel Moser 

dan David 

Uzzell 

Environmental 

Psychology 

Teori-teori tentang 

Psikologi Lingkungan 

4. Dina Andesty 

dan Fariani 

Syahrul 

Hubungan Interaksi 

Sosial dengan 

Kualitas Hidup 

Lansia di Unit 

Pelayanan Terpadu 

(UPTD) Griya 

Werdha Kota 

Surabaya (2017) 

Hubungan interaksi 

sosial dengan kualitas 

hidup lansia  

5. Sekarwiri, 

Edesia   

Hubungan antara 

Kualitas Hidup 

dengan sense of 

community pada 

Warga DKI Jakarta 

yang Tinggal di 

Daerah Rawan Banjir 

Terdapat hubungan 

positif sense of 

community dengan 

kualitas hidup. 

6. Anis Ika Nur 

Rohmah, 

Purwaningsih, 

Khoridatul 

Bariyah 

Kualitas Hidup 

Lanjut Usia, Quality 

of Life 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

mayoritas lansia 

dengan kualitas hidup 

rendah memiliki 

faktor sosial yang 

kurang aktif. 

6. Hakimul 

Musyafa 

Setting Ruang 

Komunal dalam 

Rumah Kos (2010) 

Setting ruang komunal 

7. Edward 

Wegman dan 

Yasmin Said 

Color Theory and 

Design 

Pengaruh Warna pada 

desain 

8. Anis Nur 

Azizah 

Panti Sosial Tresna 

Werdha di 

Kabupaten Magelang 

dengan Pendekatan 

Konsep Home (2016) 

Prinsip perancangan 

PSTW 

Sumber: Data Penulis 

 



64 
 

2.8. Studi Preseden 

2.8.1. Panti Sosial Tresna Werdha Natar, Lampung  

2.8.1.1. Gambaran Umum Lokasi 

 
 

Gambar 2. 8 Panti Sosial Tresna Werdha Natar 

Sumber: Google Maps 

 

Panti Tresna Werdha Natar merupakan pelayanan sosial untuk 

lanjut usia yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

Saat ini lansia yang berada di dalam panti didominasi oleh lansia 

yang tergolong PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan 

sosial atau lansia terlantar.  

Panti Sosial Tresna Werdha secara resmi memulai kegiatan 

pelayanan (penyantunan) pada tahun 1980 dengan kapasitas 

pelayanan sebanyak 80 orang lansia. Pada tahun 1981 dibangun 

wisma pemondokan tambahan yang berkapasitas tampung 

sebanyak 50 lansia. Kapasitas tampung terus ditingkatkan menjadi 

100 orang lansia sampai sekarang. 
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2.8.1.2. Sasaran dan Kriteria Lanjut Usia 

Sasaran dan kriteria PSTW Natar sebagai berikut: 

a. Lanjut usia yang telah berusia 60 tahun keatas, tidak 

mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan 

tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara layak. 

b. Lanjut usia pada umumnya yaitu mereka yang berumur 60 

tahun keatas bukan tergolong tidak mampu, tetapi memiliki 

masalah yang menyangkut beberapa segi kehidupan seperti 

kesehatan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan 

hidup/jaminan sosial dan lain sebagainya. 

c. Keluarga dan masyarakat, terutama keluarga yang 

mempunyai orang tua yang telah berusia lanjut dan 

masyarakat yang mau berpartisipasi dalam penanganan 

lansia 

d. Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular 

e. Surat keterangan lurah/kepala desa setempat. 

2.8.1.3. Struktur Organisasi PSTW Natar 

Bedasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lamung Nomor 

27 Tahun 2010, struktur organisasi UPTD Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia “Trena Werdha” Dinas Sosial Provinsi 

Lampung sebagai berikut: 
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Gambar 2. 9 Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Natar 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 

 

2.8.1.4. Program Kegiatan PSTW Natar 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PSTW selain 

melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan 

dalam panti, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lansia 

terhadap pelayanan sosial, maka program dan kegiatan 

PSTW mengalami pengembangan sehingga melaksanakan 

pelayanan luar panti serta pelayanan pendidikan dan wisata 

rohani atau amal kepada masyarakat. Program yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti 

Program pokok dan utama yang menjadi beban tugas 

PSTW. Saat ini jumlah lanjut usia yang dilayani pada bulan 
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Juni 2020 berjumlah 76 lansia dengan 38 lansia laki-laki 

dan 38 lansia perempuan. 

b. Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 

Program pelayanan lansia di luar panti berupa day care 

service dan Home Care. Naamun untuk saat ini, pelayanan 

tersebut tidak berjalan efektif dikarenakan permasalahan 

anggaran yang disediakan pemerintah. 

c. Program Pelayanan Umum Terkait Lanjut Usia 

PSTW memberikan kesempatan kepada masyarakat baik 

secara perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi yang 

ingin beramal dengan memberikan sumbangan atau bantuan 

secara lansgung kepada lansia. 
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2.8.1.5. Jenis Aktivitas Lansia di PSTW Natar 

 

Bedasarkan survey yang telah dilakukan terdapat jadwal aktivitas lansia selama satu minggu, yaitu: 

Tabel 2. 12 Jadwal Aktivitas Mingguan Lansia di PSTW Natar 

No Waktu 
Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

1. 07.30-08.30 Motivasi Sosial 
Pengecekan 

Kebersihan 
Motivasi Sosial Motivasi Sosial Motivasi Sosial 

2. 08.30-10.30 Pengajian 
Kerja Bakti 

Perorangan 
Keterampilan Pengajian Senam 

3. 10.30-12.00 

Bimbingan 

Peksos/ 

Struktural/ 

Agama 

Bimbingan 

Sosial Gabungan 
Lanjutan 

Bimbingan 

Peksos/ 

Struktural/ 

Agama 

Kerja Bakti 

Gabungan 

4. 12.00-13.30 Sholat - Makan Sholat - Makan Sholat - Makan Sholat - Makan Sholat - Makan 

5.  
Aktivitas bebas (beristirahat, berbincang dengan sesama lansia lainnya, mencuci, menjemur, 

menonton tv, bersih-bersih wisma) 

Sumber: Data Panti Sosial Tresna Werdha Natar. 
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2.8.1.6. Sarana dan Prasarana di PSTW Natar 

 
 

Gambar 2. 10 Site PSTW Natar 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 

Keterangan Gambar: 

A. Entrance 

B. Exit 

1. Kantor Pengelola 

2. Ruang Komunal (Masjid dan Aula) 

3. Wisma Lansia Mandiri 

4. Wisma Perawatan  

5. Ruang Komunal (Taman dan Joglo) 

6. Dapur Umum 

7. Klinik 

8. Ruang Jenazah 

9. Rumah Dinas 

10. Gudang 

11. Pos Satpam 
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Jumlah lansia laki-laki sebanyak 38 orang dan lansia perempuan 

sebanyak 38 orang. Lansia – lansia tersebut ditempatkan pada 14 

wisma dengan pembagian dua kategori lansia yaitu lansia mandiri 

dan lansia tidak mandiri (bergantungan). Untuk lansia mandiri 

ditempatkan pada wisma-wisma yang memiliki fasilitas seperti 

bebrapa kamar tidur, area dapur, area cuci sehingga lansia dapat 

beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 

Sedangkan untuk lansia tidak mandiri (bergantung) ditempatkan 

pada wisma perawatan yang didalamnya terdapat satu ruang kamar 

dengan beberapa tempat tidur. Hal ini agar memudahkan perawat 

dalam mengawasi aktivitas lansia tersebut. Ruang servis untuk 

lansia berupa dapur umum dan gudang. Dapur umum sebagai 

penyedia makanan untuk lansia. Fasilitas kesehatan yang terdapat 

di panti adalah klinik dan kamar jenazah. Klinik berfungsi sebagai 

tempat pertolongan pertama pada lansia dan sebagai tempat kontrol 

kesehatan lansia. Kamar jenazah difungsikan sebagai tempat 

pemandian jenazah lansia yang sudah meninggal dan akan segera 

dikuburkan. Penjelasan mengenai fasilitas utama yang terdapat di 

panti akan dijelaskan dibawah ini: 
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Tabel 2. 13 Fasilitas PSTW Natar 

No. Nama Ruang Deskripsi Ruang Dokumentasi 

1. Kantor Pengelola Kantor pengelola panti merupakan bangunan dengan 

dua lantai yang berfungsi sebagai ruang kerja, 

penerimaan tamu, penerimaan lansia, dan beberapa 

ruang yang menunjang aktivitas pengelola.  

2. Wisma Lansia Mandiri Wisma lansia mandiri terdiri dari teras, ruang tamu, 

5-7 ruang kamar, dapur, area cuci, dan 2 kamar 

mandi. Material lantai yang digunakan adalah 

keramik berukuran 30cmx30cm. Warna dinding 

bagian dalam ruangan sama dengan warna pada 

dinding bagian luar, yaitu warna cream. Setiap kamar 

tidur memiliki masing-masing jendela untuk 

pencahayaan alami. Terdapat dua kamar mandi, 

namun yang dapat digunakan hanya satu kamar 

mandi. Dinding bagian dalam wisma dipenuhi 

dengan bingkai – bingkai foto yang berisi momen 

lansia dengan mahasiswa magang di panti. 
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No. Nama Ruang Deskripsi Ruang Dokumentasi 

3. Wisma Perawatan Wisma perawatan merupakan wisma yang ditempati 

oleh lansia yng sudah tidak dapat beraktivitas secara 

mandiri lagi. Wisma perawatan memiliki area teras, 

dapur, area cuci, ruang tidur, dan kamar mandi. 

Material lantai yang digunakan sama dengan wisma 

mandiri, yaitu keramik berukuran 30cm x 30 cm. 

Warna cat dinding bagian dalam berwarna cream. 

Dalam satu wisma perawatan ditangani oleh dua 

orang perawat untuk mengurus lansia, mulai dari 

memandikan, mengganti pakaian, memberi makan, 

dan memberi obat atau vitamin untuk kesehatan 

lansia. 

 

 

 

4. Ruang Publik Terdapat tiga jenis ruang publik pada Panti Tresna 

Werdha Natar, yaitu ruang publik tertutup, semi 

terbuka dan terbuka. 

Ruang publik tertutup berupa aula dan masjid. Ruang 

publik terbuka di Panti Tresna Werdha Natar ada dua 
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No. Nama Ruang Deskripsi Ruang Dokumentasi 

yaitu taman dan area joglo.  

Taman berada tepat di dapan wisma perawatan laki-

laki. Terdapat vegetasi berupa pohon nangka sebagai 

elemen penyejuk dan pohon palm. Perabotan taman 

berupa meja dan tempat duduk terbuat dari semen 

dan dicat berwarna putih. Taman ini biasa digunakan 

untuk lansia dari wisma perawatan untuk berjemur di 

pagi hari.  

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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2.8.2. Rukun Senior Living, Bogor 

 

Gambar 2. 11 Rukun Senior Living 

Sumber: Rukunseniorliving.com 

 

Rukun Senior Living merupakan kawasan bagi lansia dimana sudah 

tersedia pilihan tempat tinggal berupa rumah sendiri/keluarga atau 

dapat mengikuti kegiatan di Rukun Senior Club (klub lansia), atau 

juga pilihan lainnya untuk menetap di kawasan Rukun Senior 

Living dengan paket perhari, perbulan, pertahun, atau lebih. 

 

 
 

Gambar 2. 12 Rukun Senior Living Site 

Sumber: Rukunseniorliving.com 
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Dengan kawasan yang luas dan fungsi yang kompleks, rukun 

senior living memiliki fasilitas umum yang cukup beragam 

diantaranya yaitu: 

a. Restaurant dan Café 

b. Game Room (ruang serbaguna untuk bermain game dan 

kegiatan bersama lainnya) 

c. Activity Room (ruang serbaguna yang dilengkapi dengan 

home theater untuk menonton film, karaoke, dan acara 

lainnya) 

d. Art & Craft Room (ruang untuk kegiatan melukis dan 

pekerjaan karya seni lainnya) 

e. Fitness Room (ruang untuk kegiatan berolahraga indoor) 

f. Swimming Pool 

g. Fishing Pond, Gazebos, Walking Path, and Outdoor Gym 

 

 
 

Gambar 2. 13 Ruang Komunal 

Sumber: Rukunseniorliving.com 

 

Material lantai pada ruang-ruang komunal di Rukun Senior 

Living menggunakan keramik dan karpet. Pada ruang komunal 
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yang menggunakan karpet memiliki dinding dengan lapisan 

kedap suara dan pencahayaan utama berasal dari pencahayaan 

buatan (lampu). Sedangkan pada ruang komunal Art dan Craft 

Room menggunakan pencahayaan alami. Perabotan yang 

digunakan pada ruang komunal tidak menetap atau dapat 

dipindah-pindahkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  

 
 

Gambar 2. 14 Ruang Teras 

Sumber: Rukunseniorliving.com 

 

Selain di dalam ruangan, ruang komunal lainnya ada pada teras 

atau selasar bangunan. Teras dimanfaatkan untuk tempat 

latihan fisik lansia yang sudah tidak mampu untuk berjalan 

terlalu jauh. 

 
 

Gambar 2. 15 Outdoor Area 

Sumber: Rukunseniorliving.com 
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Rukun Senior Living memiliki area outdoor yang cukup luas. Are 

tersebut ditanami rumput dengan vegetasi yang beriringan dengan 

walking path. Material walking path berupa paving block dengan 

motif. Selain itu, terdapat juga elemen air yang dimanfaatkan untuk 

aktivitas memancing untuk lansia. 

2.8.3. Day Center and Home for Elderly of  Blancafort 

 

Gambar 2. 16 Day Center and Home 

Sumber: Archdaily.com 

 

Nama : Day Center and Home for the Elderly of Blancafort 

Arsitek : Guillem Carrera 

Lokasi : Spanyol 

Tahun : 2014 

Day Center and Home for Elderly of Blancafort merupakan sebuah 

bangunan sosial untuk orang tua di desa Blancafort. Bangunan ini 

memiliki dua fungsi utama yaitu panti jompo dan pusat penitipan 

lansia. 



78 
 

Pengamatan awal terhadap lokasi dan lingkungannya mengarah 

pada pertimbangan bahwa bangunan untuk masa depan tidak hanya 

menyelesaikan program dan persyaratan bangunan yang terisolasi, 

tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan desa seperti 

menciptakan pintu masuk ke desa dengan karakter publiknya 

sendiri. 

 

Gambar 2. 17 Day Center and Home Site 

Sumber: Archdaily.com 

 

Massa bangunan berbentuk V dengan area pelataran hijau dikedua 

sayapnya dan ruang tertutup yang memiliki kedua sisi terbuka 

sebagai ventilasi untuk mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara. 

Perbedaan elevasi pada tapak bangunan membuat bangunan ini 

dapat diakses melalui beberapa sisi yaitu dari halaman depan dan 

dari sisi lainnya. 
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Gambar 2. 18 Day Center and Home Facade 

Sumber: Archdaily.com 

 

 

Material fasad bangunan menggunakan beton dengan tambahan 

finishing kayu, baja yang tahan cuaca dan batu yang melapisi soket 

dinding (unsur lokalitas desa Blancafort) membuat bangunan tidak 

memiliki biaya perawatan yang tinggi. Finishing interior bertujuan 

untuk memberikan kehangatan yang diperlukan untuk lansia agar 

dapat menikmati bangunan dengan nyaman. Setiap ruang memiliki 

sistem sirkulasi udara dengan ventilasi silang karena semua area 

terbuka baik di fasad eksterior maupun halaman interior. 

 

 
Gambar 2. 19 Day Center and Home Interior 

Sumber: Archdaily.com 
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Gambar 2. 20 Day Center and Home Open Space 

Sumber: Archdaily.com 

 

Bangunan ini mampu minimisasi kebutuhan energi dengan cara 

membuat selubung (kulit bangunan) dengan ketebalan termal yang 

setidaknya terdiri dari lima lapisan sehingga dapat memiliki 

kesesuaian dengan inersia termal pada iklim di daerah tersebut. 

Adapun bahan yang digunakan dalam pembangunan bangunan ini 

menggunakan bahan sederhana yang berasal dari alam dan 

berdekatan dengan maksud agar dampak lingkungan dari bangunan 

dan lansekap tersebut serendah mungkin. 

 

Gambar 2. 21 Day Center and Home Garden 

Sumber: Archdaily.com 
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Gambar 2. 22 Day Center and Home Plan 

Sumber: Archdaily.com 

 

2.8.4. Retirement and Nursing Home Wilder Kaiser, Austria 

 

Gambar 2. 23 Retirement and Nursing Home 

Sumber: Archdaily.com 

 

 

Nama   : Retirement and Nursing Home Wilder Kaiser 

Arsitek  : Dürschinger Architekten  

Lokasi  : Austria 

Tahun  : 2017 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.archdaily.com/office/durschinger-architekten%3Fad_name%3Dproject-specs%26ad_medium%3Dsingle&usg=ALkJrhi7UJjNKyw6QG48HlOcW2XJ9SKgag
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Bangunan ini terdiri dari tiga lantai dan memiliki fungsi sebagai 

ruang komunitas sekaligus panti jompo untuk lansia. Untuk area 

publik terletak di lantai dasar berupa café – lounge, aula acara, dan 

ruang ibadah. Di area belakang lantai dasar terdapat kantor 

administrasi, ruang servis dan produksi. Atrium berupa area hijau 

terletak di tengah bangunan.  

 

Gambar 2. 24 Retirement and Nursing Home Ground Floor 

Sumber: Archdaily.com 
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Gambar 2. 25 Retirement and Nursing Home 2
nd

 Floor 

Sumber: Archdaily.com 

 

 

Gambar 2. 26 Retirement and Nursing Home 3
rd

 Floor 

Sumber: Archdaily.com 
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Gambar 2. 27 Retirement and Nursing Home Block Plan 

Sumber: Archdaily.com 

 

Wailder Kaiser memiliki 54 unit kamar penginapan untuk lansia. 

Kamar ini memiliki gaya arsitektur modern.  Pemilihan material kayu 

yang digunakan pada interior bangunan memberikan kesan hangat 

bagi lansia dan tamu. Bangunan ini terdiri dari dua massa yang saling 

terintegrasi dengan atrium di tengah bangunan. Di satu sisi 

pembentuk struktur yang berbeda memungkinkan terjadinya interaksi 

secara visual di seluruh lantai antara penghuni dengan komunitas.  
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Gambar 2. 28 Retirement and Nursing Home Balcony 

Sumber: Archdaily.com 

 

 
Gambar 2. 29 Retirement and Nursing Home Visual Interaction 

Sumber: Archdaily.com 
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2.8.5. Lucy Maud Montgomery, Canada 

 
 

Gambar 2. 30 Lucy Maud Montgomery, Canada 

Sumber: gardenofthesenses.com 

 

Lucy Maud Montgomery merupakan sebuah taman sensorik atau 

sensory garden yang interaktif dan menyenangkan untuk anak-

anak serta orang-orang dari segala usia dan kemampuan, yang 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kontak 

dengan alam melalui penggunaan indera manusia. 

Taman sensorik yang ada di Lucy Maud Montgomery 

menggunakan tanaman yang dipilih secara khusus dengan kualitas 

sensorik yang diinginkan dan elemen lansekap lainnya untuk 

merangsang indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, 

dan sentuhan. Taman sensorik dirancang menggunakan prinsip-

prinsip tradisional tetapi dengan cara yang kreatif dan 

menyenangkan untuk memperoleh pengalaman sensorik yang 

diinginkan.  
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Gambar 2. 31 Lucy Maud Montgomery, Canada 

Sumber: gardenofthesenses.com 

 

Lucy Maud Montgomery menyediakan 10 jenis taman sensorik 

yang memiliki manfaat masing-masing, berikut ini beberapa 

penjelasan untuk taman sensori yang bermanfaat untuk lansia 

diantaranya yaitu:  
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1. Checkboard Garden (sight / penglihatan) 

 
 

Gambar 2. 32 Checkboard Garden 

Sumber: gardenofthesenses.com 

 

Taman ini dirancang untuk merangsang indera 

penglihatan bagi penggunanya. Desain pada taman ini 

menekankan pada bentuk, pola, dan pengulangan.  

Elemen lansekap berupa deretan pohon Lilac Sutra 

Jepang Ivory dilapisi karpet penutup tanah yang disusun 

dalam pola berulang warna merah, hijau, dan perak. 

Efek kotak-kotak dicapai dengan membuat “kotak” 

menggunakan penanaman dan ubin beton dari jalur 

yang berdampingan. 
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2. Edible Garden (taste / rasa) 

 
 

Gambar 2. 33 Edible Garden 

Sumber: gardenofthesenses.com 

 

Edible garden memiliki empat kotak perkebunan berisi 

tanaman yang dapat dimakan dan memberikan pameran 

berbagai sayuran dan herbal yang dapat ditempel. 

Lansia dapat mengeksplorasiberbagai jenis herbal, 

aroma, rasa, bernostalgia dan mendiskusikan bagaimana 

ramuan dapat digunakan, ditanam, dan dipanen. 
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3. Waterfall Garden (sight and sound / penglihatan dan 

pendegaran) 

  

 

Gambar 2. 34 Waterfall Garden 

Sumber: gardenofthesenses.com 

 

Taman ini ini memiliki air terjun mini dimana air 

mengalir ke bawah dinding batu kecil dan bersirkulasi 

kembali ke atas untuk jatuh lagi menciptakan suara 

yang merangsang dan menyegarkan. Untuk alasan 

keamanan, tidak ada genangan air di bagian bawah air 

terjun. Tanaman disekitarnya dapat merangsang secara 

visual dengan bentuk yang tidak biasa, bentuk kecil, 

dan tekstur visual. Terdapat gazebo sebagai tempat 

untuk bersantai serta mendengar suara air. 
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Taman sensori lainnya juga memiliki karakter masing-

masing yang juga dapat merangsang indera 

penggunanya. Taman sensori lainnya yang terdapat di 

Lucy Maud Montgomery yaitu Keyhole Garden, Semi 

Circle Garden, Sundial and Rock Garden, Spiral 

Garden, Woodland Garden, Butterfly Graden, dan 

Hummingbird Garden. 
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2.9. Kesimpulan Hasil Studi Preseden  

Kesimpulan hasil studi preseden dan studi banding dijelaskan dengan tabel dibawah ini: 

Tabel 2. 14 Kesimpulan Hasil Studi Preseden  

No Objek Prinsip Design EP Kelebihan Kekurangan 

1. Rukun Senior 

Living Bogor 

Setting ruang pada 

bangunan Rukun Senior 

Living mengutamakan 

aktivitas bersama yang 

dapat dilakukan lansia. 

Hal ini dilihat pada ukuran 

ruang-ruang bersama yang 

memiliki struktur bentar 

lebar sehingga memiliki 

kapasitas ruang yang 

banyak. 

1. Memiliki fasilitas yang lengkap 

sehingga dapat melakukan 

berbagai macam aktivitas untuk 

lansia secara bersamaan 

2. Pemanfaatan area teras sebagai 

ruang komunal semi terbuka 

untuk latihan fisik lansia 

3. Ruang terbuka hijau yang juga 

ruang komunal dimanfaatkan 

untuk aktivitas outdoor untuk 

lansia. 

4. Penggunaan elemen air sebagai 

danau dapat merangsang indera 

lansia. 

 

1. Memiliki banyak fungsi 

yang tidak hanya menjadi 

PSTW melainkan juga 

menjadi penginapan 

umum. 

2. Membutuhkan lahan yang 

cukup luas 
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2. Day Center and 

Home for Elderly of  

Blancafort 

 

Pada bangunan ini setting 

yang diutamakan adalah 

kenyamanan termal dan 

pencahayaan pada setiap 

ruang yang ada. Setiap 

ruang memiliki akses 

ventilasi silang dan sistem 

pencahayaan alami.  

1. Memiliki dua fungsi bangunan 

yaitu panti jompo dan pusat 

penitipan lansia 

2. Massa bangunan berbentuk V 

sesuai dengan design guideline 

bangunan untuk lansia 

3. Setiap ruang memiliki sistem 

sirkulasi udara dengan sistem 

ventilasi silang  

4. Mampu minimisasi kebutuhan 

energi pada bangunan melalui 

selubung bangunan yang 

digunakan sehingga mampu 

menciptakan inersia termal pada 

bangunan tersebut. 

5. Mempertimbangkan dampak 

lingkungan terhadap material 

yang digunakan 

 

 

1. Kurangnya vegetasi 

membuat area bangunan 

terlihat gersang 

2. Fasilitas penunjang 

kegiatan untuk lansia 

masih sedikit 
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6. Menggunakan langgam 

bangunan yang menunjukan 

lokalitas daerah  

3. Retirement and 

Nursing Home 

Wilder Kaiser 

 

Setting ruang yang tetap 

mempertahankan para 

lansia tetap dapat 

berinteraksi secara visual 

dipengaruhi dari struktur 

yang ada pada bangunan 

dan disesuaikan dengan 

zonasi dan orientasi ruang. 

1. Memiliki fungsi sebagai panti 

jompo dan ruang komunitas 

untuk lansia 

2. Dua massa bangunan yang saling 

terintegrasi dengan atrium di 

tengahnya 

3. Rancangan struktur membuat 

para penggunanya dapat 

berinteraksi tanpa harus 

berdekatan (secara visual) 

sehingga tercipta personal space 

bagi lansia 

1. Bangunan terdiri dari 

tiga lantai yang membuat 

area-area tertentu sulit 

dijangkau oleh lansia 

2. Koridor ruang terlalu 

panjang sehingga mudah 

membuat lansia terasa 

lelah 

4. Lucy Maud 

Montgomery, 

Kanada 

Setting yang ada pad a 

taman sensori ini adalah 

pemanfaatan vegetasi 

dengan berbagai macam 

warna yang dapat 

1. Sensory Garden dapat membuat 

suasana menjadi lebih tenang 

2. Sensory Garden berpengaruh baik 

pada psikologis lansia 

3. Dengan adanya Sensory Garden 

1. Membutuhkan treatment 

khusus untuk merawat 

taman 

2. Tidak terlalu efektif 

digunakan saat musim 
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merangsang sensorik pada 

panggunanya sehingga 

berdampak pada 

psikologis pengguna. 

dapat menambah aktivitas lansia 

agar lansia lebih produktif dan 

meningkatkan interaksi sosial 

diantara lansia. 

hujan 

 

 

5. Panti Sosial Trena 

Werdha Natar 

Zonasi pada PSTW Natar 

membentuk setting 

“hidup bertetangga” hal 

ini sesuai dengan budaya 

masyarakat setempat.  

1. Terdiri dari beberapa massa 

bangunan sehingga memudahkan 

pembagian zonasi pada panti 

2. Setiap wisma memiliki 

pencahayaan yang cukup terang 

yang bersumber dari jendela dan 

bukaan. Selain itu hal ini 

berdampak pada sirkulasi udara 

pada ruang – ruang di dalam 

wisma cukup baik. 

3. Memiliki vegetasi sebagai 

peneduh pada ruang terbuka 

4. Tidak memiliki koridor yang 

panjang karena bentuk terdiri 

dari beberapa massa bangunan. 

 

1. Fasilitas pada wisma 

belum memadai baik dari 

keamanan maupun 

keindahan. 

2. Perabotan yang 

digunakan pada wisma 

lansia mandiri belum 

sesuai dengan standar 

kebutuhan lansia (tempat 

tidur dan sofa) 

3. Ruang komunal area joglo 

tidak ramah untuk lansia 

karena memiliki tangga 

yang membuat lansia sulit 

untuk mengguanakannya, 

selain itu paving block 
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5. Karena terdiri dari beberapa 

massa, setiap wisma memiliki 

masing-masing ruang komunal 

yaitu ruang tamu dan teras 

sudah berlumut sehingga 

membuat area tersebut 

menjadi licin, handrail 

pada jembatan di joglo 

tidak memenuhi standar 

aksesibilitas untuk lansia. 

4. Perabotan yang terdapat 

di taman di depan wisma 

perawatan terbuat dari 

semen. Hal ini bukanlah 

perabotan yang baik 

untuk digunakan oleh 

lansia. 

5. Warna yang digunakan 

pada interior maupun 

eksterior pada panti 

belum terencana. 

 Sumber: Ilustrasi Penulis 
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III. METODE PERANCANGAN 

 

3.1. Ide Perancangan 

Ide perancangan yang  ingin diwujudkan dalam perencanaan ruang 

komunitas untuk lanjut usia adalah  fasilitas publik dan  kesehatan  

sebagai wadah berinteraksi lansia yang juga menyediakan tempat tinggal 

bagi lansia yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia 

di Lampung. Perencanaan desain dan penyediaan fasilitas tersebut 

diwujudkan melalui setting ruang dan penyusunan pola ruang yang 

disesuaikan dengan pola interaksi lansia di Lampung. Ide perancangan 

tersebut diwujudkan melalui: 

1. Ruang publik terbuka berupa taman sensori yang dapat menunjang 

aktivitas lansia dalam melakukan kegiatan di community space. 

2. Setting ruang dari segi bentuk, orientasi, ukuran, pembatas, hingga 

komponen ruang  pada ruang-ruang di dalam community space 

untuk aktivitas bersama yang diharapkan dapat meningkatkan 

interaksi lansia. 

3. Dapat mewadahi lansia dengan kesulitan fungsional tetap dapat 

berinteraksi seperti lansia tanpa ganguan fungsional. 
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3.2. Pendekatan Perancangan 

Environment Psychology merupakan pendekatan perancangan yang salah 

satu teori didalamnya menitikberatkan mengenai lingkungan sebagai 

pembentuk perilaku dalam hal ini community space akan memiliki setting 

ruang yang dapat mendorong lansia melakukan perilaku tertentu yaitu 

interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan diharapkan dapat 

membantu lansia dalam mencapai integritas di hari tuanya dan 

meningkatkan kualitas hidupnya. Setting ruang yang dibentuk diwujudkan 

melalui design bentuk ruang, orientasi ruang, ukuran ruang, pembatas 

ruang, komponen ruang hingga kondisi ruang. Hal-hal tersebut 

mempertimbangkan aspek budaya interaksi sosial serta disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik lansia. Community Space untuk lanjut usia 

dengan pendekatan environment psychology ini diharapkan dapat 

menerapkan prinsip-prinsip pendekatan perancangan sehingga bangunan 

ini dapat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 

 

3.3. Titik Berat Perancangan 

Perencanaan community space atau ruang komunitas untuk lansia 

memiliki titik berat perancangan yang berfokus pada setting ruang yang 

dapat membuat pengguna khususnya lansia melakukan interaksi sosial 

dan aktivitas bersama. Adapun elemen-elemen pada setting ruang yang 

dimaksud adalah: 
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1. Bentuk ruang yang berpengaruh pada pola interaksi pengguna, 

terutama secara visualnya. 

2. Orientasi ruang merupakan kemudahan suatu ruang untuk 

ditemukan atau dicapai. 

3. Ukuran ruang berkaitan dengan  kemungkinan terjadinya interaksi 

pada penggunanya, dalam hal ini berpengaruh pada jarak. 

4. Pembatas ruang  

5. Komponen  ruang yang berkaitan dengan pemilihan warna pada 

interior serta perabotan yang digunakan 

6. Kondisi ruang berkaitan dengan kenyamanan (pencahayaan, 

termal) 

 

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua jenis data, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan. Data ini bersumber dari wawancara dan observasi di 

Panti Tresna Werdha Natar.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau diperoleh dari pihak lain. Data ini bersumber dari buku, 

artikel, jurnal, dan sebagainya.  
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai Ibu 

Ana selaku Kepala Seksi Pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha 

Natar. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan aktivitas lansia di dalam Panti. 

2. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

pengamatan. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai zonasi, 

tata letak bangunan, dan hal lainnya yang terfokus pada kondisi 

fisik bangunan Panti Tresna Werdha Natar.  

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan sebagai literasi yang sesuai dengan 

perancangan yang sedang dilakukan.  

 

3.6. Teknik Analsis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara induktif 

dengan perbandingan tetap. Metode ini dimulai dengan mereduksi data, 

pengkategorian, sintesis dan menyusun hipotesa kerja. Untuk 

menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992:18): 
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Pengumulan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan. 

Reduksi data yaitu memilih informasi yang sesuai dengan masalah 

perancangan. 

Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, sketsa gambar, maupun 

uraian penjelasan. 

Tahap akhir yaitu menarik kesimpulan. 

 

3.7. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data berisi tentang langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh penulis selanjutnya untuk memperoleh konsep 

perancangan community space untuk Lansia di Lampung. Konsep 

diperoleh dari analsis. Analisis dilakukan untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam perancangan 

community space. Beberapa analisis yang dilakukan yaitu: 

a. Analisis Makro 

Analisis ini berisi tentang gambaran Provinsi Lampung 

b. Analisis Tapak 

Analisis Tapak berisi tentang kondisi eksisting yang ada pada 

tapak dan tanggapan analisis yang kemudian menghasilkan 

alternatif – alternative design. Analisis tapak meliputi tautan 

lingkungan, ukuran wilayah, kontur, keistimewaan alami dan 
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buatan, sirkulasi, view, panca indera, utilitas, iklim dan keterkaitan 

tapak dengan lingkungan sekitarnya 

c. Analisis Fungsional dan Aktivitas Pengguna 

Pada analisis fungsional akan menentukan fungsi-fungsi bangunan 

yang akan dirancang seperti fungsi utama dan fungsi 

penunjangnya. Pada analisis aktivitas pengguna akan menganalisis 

mengenai aktivitas apapun yang dilakukan pengguna 

d. Analisis Kebutuhan Ruang 

Analisis ini berisi tentang kebutuhan ruang pada bangunan yang 

dirancang bedasarkan aktivitas penggunanya. Kebutuhan ruang 

meliputi besaran ruang, karakteristik ruang, jumlah ruang dan 

gambaran mengenai kondisi dalam ruang. 
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3.8. Konsep Perancangan 

Tabel 3. 1 Konsep Perancangan 

Kondisi saat ini Kondisi yang ingin dicapai Desain yang dapat diwujudkan 

1. Fasilitas pelayanan terbesar pada 

lanjut usia di Lampung berupa Panti 

Sosial Tresna Werdha (Panti Jompo) 

2. Belum ada fasilitas yang mewadahi 

lansia untuk melakukan aktivitas 

yang beragam 

3. Program pelayanan untuk lansia 

belum berjalan efektif di dalam 

panti. 

4. Pelayanan Lanjut Usia di dalam 

Panti memiliki konotasi yang kurang 

menyenangkan di masyarakat. 

1. Memberikan pelayanan yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup Lansia 

di Lampung 

2. Meningkatkan interaksi lansia 

dengan melakukan aktivitas bersama  

3. Lansia di Lampung memiliki 

“ruang” untuk menikmati hari 

tuanya  

4. Menerapkan pelayanan lansia 

dengan community based dengan 

sistem day care  

5. Menciptakan wadah untuk 

1. Setting ruang komunitas untuk lansia yang 

dapat meningkatkan interaksi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan lansia dan 

pola interaksi masyarakat Lampung. 

2. Mewujudkan aksesibilitas bangunan yang 

ramah lansia  

3. Mempertimbangkan tata letak perabot 

(jarak, ukuran, orientasi) yang mendukung 

terjadinya interaksi pada lansia. 

4. Ruang terbuka untuk lansia berupa taman 

sensori 

5. Mempertimbangkan sirkulasi udara, 
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5. Belum tersedianya fasilitas  yang 

ramah akan kesulitan fungusional 

yang dimiliki lansia 

6. Belum tersedianya ruang publik 

untuk lansia yang dapat memberikan 

dampak pada psikologis lansia di 

Lampung 

beraktivitas para lansia dengan 

beragam kegiatan yang ditinjau dari 

kebiasaan (budaya) masyarakat 

Lampung. 

 

sistem pencahayaan, dan kebisingan pada 

community space  

 

    Sumber: Ilustrasi Penulis 
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Selain konsep tersebut, terdapat beberapa konsep lainnya yang mendukung    

perancangan community space,yaitu: 

1. Konsep perancangan arsitektur berupa tampilan bangunan secara 

interior dan eksterior 

2. Konsep perancangan struktur berupa struktur yang digunakan pada 

bangunan community space. 

3. Konsep perancangan utilitas berupa pengaturan penghawaan 

bangunan, sistem penyediaan air, sistem pembuangan limbah 

bangunan, dan fasilitas utilitas lainnya. 
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3.9. Kerangka Perancangan 

 


