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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses lahir, tumbuh dan berkembang kemudian menjadi tua (seseorang yang telah mencapai 

umur (60 tahun keatas) dalam UU RI No.13/1998) merupakan sebuah proses yang dialami oleh 

semua manusia. Dalam proses berkembang tersebut, terjadi perubahan yang ditandai dengan 

kondisi-kondisi khas yang menyertainya. Diantaranya yaitu tumbuh uban, kulit yang mulai keriput, 

penurunan berat badan, tanggalnya gigi sehingga mengalami kesulitan makan. Selain itu juga 

muncul perubahan yang menyangkut kehidupan psikologi lansia seperti perasaan tersisih, tidak 

dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru, misalnya penyakit yang tidak kunjung 

sembuh atau kematian pada pasangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Hurlock (1999) yang 

menjelaskan dua perubahan lain yang harus dihadapi lansia, yaitu perubahan sosial dan perubahan 

ekonomi. Perubahan sosial meliputi perubahan peran dan meninggalnya pasangan atau teman-

teman. Sedangkan perubahan ekonomi menyangkut ketergantungan secara finansial pada uang 

pensiun dan penggunaan waktu luang sebagai seorang pensiunan (Puspita Sari, 2002). Dengan 

kondisi perubahan lansia tersebut maka, diperlukan peningkatan pelayanan bagi lansia demi 

mempertahankan kualitas hidupnya. Yaitu dengan Lansia tetap diberdayakan sesuai dengan 

kemampuan ketrampilan dan kondisi fisiknya, karena lansia juga merupakan warga negara yang 

memiliki hak yang sama dalam berkehidupan bermasyarakat.  

Di Indonesia sendiri usia harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia yang diiringi dengan 

menurunya tingkat fertilitas, memicu pertumbuhan jumlah lanjut usia Indoneisa secara cepat. 

Kondisi ini membawa konsekuensi timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi 

jasmani,rohaniah, dan sosial ekoknomi bagi para lanjut usia dan apabila tidak segera ditangani 

dapat menjadi permasalahan nasional (Depsos RI,2002). Penduduk lanjut usia terlantar 

berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial 

dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, adalah 

sebanyak 125.951 jiwa (3,48%) lanjut usia terlantar dari jumlah penduduk lanjut usia di atas usia 60 

tahun adalah sebanyak 3.611.999 jiwa (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013). Pertumbuhan 

penduduk lanjut usia diprediksikan akan meningkat cepat dimasa yang akan datang dinegara-

negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga akan mengalami 

ledakan jumlah penduduk, kelompok umur lansia kisaran umur (50-64 tahun dan 65+ tahun) 

berdasarkan proyeksi 2010-2035 terus meningkat. (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara 

administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 167 

desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau sekitar 1.43% luas 

wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang merupakan sebuah kabupaten yang berkembang. 

Kondisi wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan kombinasi antara dataran rendah, dan 

pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi yang besar untuk 

agroindustry,agrowisata dan agrobisnis. 
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 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk  Lansia Tahun 2010-2016 di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur 

 

Kelompok 
Umur 

 

Jumlah Penduduk Lansia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2016  
(Perempuan + Laki-laki)(Jiwa) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

55-59 35770 37651 39618 41594 43353 45119 46866 

60-64 27137 28252 29605 31170 32891 34733 36577 

65-69 21698 22257 22785 23380 24124 25089 26146 

70-74 16542 17036 17535 18033 18512 18968 19481 

75+ 21614 22368 23145 23946 24768 25615 26518 

TOTAL 122761 127564 132688 138123 143648 149524 155588 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo,2016 ) 

 
Menurut BPS Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 memiliki jumlah lansia sebanyak 149.524 

jiwa lansia dari 875.917 jiwa penduduk Kabupaten Sukoharjo, dari data tersebut, tampak bahwa  

lansia memiliki prosentase 17,07% , dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo. (BPS 

Kabupaten Sukoharjo). Dan pada tahun 2016 terdapat 119 jiwa lansia yang termasuk dalam  lansia 

yang hidup sendiri tanpa keluarga dengan keadaan fisik dan ekonomi yang lemah (lansia terlantar). 

(sumber : Dinsos Kabupaten Sukoharjo, 2017). Jumlah lansia setiap tahunnya di Kabupaten 

Sukoharjo semakin meningkat. Seiring meningkatnya jumlah lansia juga menimbulkan berbagai 

permasalahan, seperti lansia yang terlantar, kemiskinan, juga tidak adanya saudara yang 

mendampingi dan membantu perekonomiannya. Permasalahan inilah yang menjadi acuan untuk 

membantu dalam mencarikan jalan keluarnya. Dan juga menurut WHO jika prosentase Lansia > 7% 

total penduduk,maka penduduknya sudah termasuk berstruktur tua. 

Tantangan pembangunan dalam meningkatkan populasi penduduk lanjut usia di Indonesia, 

khususnya di Kabupatan Sukoharjo, juga akan menyebabkan konsekuensi berupa besarnya biaya 

kesehatan. Berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan meningkatnya umur harapan hidup 

yang sangat memberikan dampak atas meningkatnya masalah kesehatan yaitu berkaitan dengan 

proses degeneratif (penurunan fungsi tubuh) pada lansia sehingga dibutuhkan fasilitas atau sarana 

yang mendukung untuk perubahan tersebut. Juga dengan perubahan sikap untuk mendorong 

terciptanya suatu sarana yang dapat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri (Turana, 

2013). Tingginya presentase lansia yang bekerja juga dapat dikatakan bahwa sebenarnya lansia 

masih mampu bekerja secara produktif untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, namun disisi 

lain dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteran lansia masih rendah, sehingga meskipun sudah 

lansia, ia terpaksa bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Berbeda dengan lansia 

yang masih memiliki anak, cucu,cicit, sanak sodara yang membantu memelihara dengan penuh 

kesabaran dan pengorbanan. Sedangkan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga karena hidup 

membujang, atau punya pasangan hidup namun  tidak punya anak dan pasangan sudah meninggal, 

seringkali menjadi terlantar. Disinilah pentingnya adanya Pelayanan Sosial untuk Lansia berupa 

kampung wredha atau kampung lansia. dimana dalam Kampung Wredha ini lansia yang masih 
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mampu bekerja (lansia potensial) akan tinggal dalam sebuah rumah-rumah lansia dan untuk lansia 

yang membutuhkan pelayanan khusus (lansia non potensial) akan tinggal di sebuah panti khusus 

lansia. Dengan itu kontak sosial antara lansia yang potensial dan lansia yang non potensial dapat 

terjalin dengan baik, sehingga para lansia dapat berkomunikasi, bercengkrama dan berbagi 

pengalaman hidup.  Karena menurut konsep Universal Design  dalam Deutsche Industrie Norm 

dijelaskan bahwa seorang lansia memerlukan ruangan yang lapang atau barrier free. Hal ini tentunya 

sangat bermanfaat bagi lansia, terutama dalam pergerakan atau aksesibilitas dalam rumah.  

(Wijayanti, 2008) 

Oleh karena itu, lansia membutuhkan suasana yang nyaman, aksesibel, terasa seperti dirumah 

sendiri, asri, yang mampu menampung kegiatan spiritual para lansia maupun bersosialisasi dengan 

baik dalam bermasyarakat, serta dapat memberikan wadah untuk berkreasi dan rekreatif sehingga 

para lansia tetap dapat produktif diusia senjanya dan merasa diperhatikan dengan baik. Wadah yang 

cocok untuk kebutuhan lansia adalah sebuah kampung lansia dengan fasilitas-fasilitas sosial yang 

menyatu dengan hunia. Ruang terbuka yang cukup dan dengan sirkulasi kampung yang tegas dan 

jarak bangunan yang rapat dapat memberikan kenyamanan serta lingkungan yang sehat bagi 

warganya. Meskipun tingkat hunian padat namun aspek-aspek privasi masih terjaga, sehingga dalam 

pemenuhan fungsi dari berbagai aktifitas lansia dan juga sarana yang memperhatikan aspek fungsi 

dan keefektifan, keamanan dan kenyamanan suatu ruang bagi lansia, maka diterapkanlah konsep 

Kampung Wredha (lansia) dengan Pendekatan dasar Universal Design dan  Pendekatan Konsep 

bangunan Arsitektur Tropis.  

1.2. Tujuan dan Sasaran  

1.2.1. Tujuan 

Memperoleh suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir yang jelas 

dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai karakter atau keunggulan 

judul dan citra yang dikehendaki.  

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya landasan program perencanaan dan perancangan dari Kampung Wredha di 

Kabupaten Sukoharjo yang akan dipergunakan sebagai dasar / landasan bagi perencanaan 

arsitektur pada lokasi yang ada berdasarkan aspek panduan perancangan. 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh terdiri dari manfaat subyektif dan objektif dengan rinciannya 

sebagai berikut. 

1.3.1. Subyektif 

Sebagai syarat untuk memenuhi tahapan Tugas Akhir di Departemen Arsitektur Universitas 

Diponegoro dan sebagai landasan untuk proses penyusunan Desain Grafis yang akan 

dikerjakan . LP3A ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dan 

pengetahuan arsitektur pada khususnya, dan menambah wawasan tentang prinsip-prinsip 

perencanaan dan perancangan sebuah Kampung Wredha di Kabupaten Sukoharjo. 
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1.3.2. Obyektif 

Sebagai acuan selanjutnya dalam proses perancangan desain Kampung Wredha agar 

bermanfaat dan menjadi pengetahuan mengenai kampung, lingkungan dan tempat tinggal 

yang memperhatikan kesehatan bagi mereka yang sudah lanjut usia. 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

 Meliputi perencananaan dan perancangan Kampung Wredha di Kabupaten Sukoharjo  yang 

dikaitkan dengan disiplin ilmu arsitektur. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Meliputi aspek kontekstual tapak terpilih dengan memperhatikan potensi, kendala dan 

prospeknya untuk perancangan Kampung Wredha di Kabupaten Sukoharjo. 

1.5. Metode Penyusunan LP3A 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan perancangan ( 

LP3A )  ini yaitu Metode Deskriptif ,Metode Dokumentatif dan Metode Komparatif. 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode Deskriptif yaitu metode dengan menerangkan atau mendeskripsikan data-data yang 

diperoleh dari data statistic, studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan 

narasumber, observasi lapangan serta pencarian melalui internet.. Data –data tersebut 

kemudian diolah dengan menganalisa sesuai dengan kaidah arsitektur untuk dapat 

menghasilkan kesimpulan sehingga diperoleh suatu pendektan yang nantinya dapat 

digunakan untuk dasar perencanaan dan perancangan Kampung Wredha. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode Dokumentatif yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pengambilan gambar langsung di lapangan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode komparatif merupakan suatu metode pembahasan yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara data- data berupa teori pada tinjauan pustaka dengan hasil 

observasi saat survey lapangan dan studi banding.  

1.6. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara umum mengenai Kampung Wredha di Kabupaten 

Sukoharjo. yang di dalamnya berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan 

dan alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan literature dan referensi yang terkait dengan Kampung 

Wredha di Kabupaten Sukoharjo, serta studi banding dari beberapa Panti 

Wredha. 
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BAB III  DATA 

Bab ini membahas tentang data fisik dan non fisik Kabupaten Sukoharjo serta 

kebijakan tata ruang Kabupaten Sukoharjo. 

BAB  IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Bab ini mengungkapkan kesimpulan, batasan, dan anggapan sebelumnya yang 

digunakan untuk dasar pendekatan dan penentuan landsan program 

selanjutnya 

BAB V  PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar pendekatan program perencanaan 

dan perancangan awal dan analisa mengenai pendekatan arsitektural, 

pendekatan fungsional, pendekatan kontekstual dan pendekatan secara kinerja. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas tentang konsep dasar, konsep perancangan arsitektur, 

rekapitulasi program ruang dan  tapak terpilih untuk Kampung Wredha di 

Kabupaten Sukoharjo. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LATAR BELAKANG 
AKTUALITAS : 

1. Jumlah lansia di Kabupaten Sukoharjo yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga 
membutuhkan wadah yang mendukung untuk kesejahteraannya  agar dapat meningkatkan angka 
harapan hidupnya. 

2. Banyaknya jumlah lansia di Kabupaten Sukoharjo yang hidup sendiri tanpa keluarga. 
URGENSI : 

1. Dibutuhkannya ruang di Kabupaten Sukoharjo untuk lansia yang masih bisa pruduktif (lansia 
potensial) yaitu berupa rumah dengan kegiatan yang produktif dan untuk lansia yang 
membutuhkan pelayanan khusus (lansia non potensial) berupa panti lansia. Fasilitas rumah dan 
panti untuk lansia ini digabungkan dalam sebuah Kampung Wredha dengan sarana dan prasarana 
yang memadai dengan fasilitas pendukungnya yang lengkap dan sesuai dengan fasilitas 
penggunanya. Sehingga kontak sosial yang terjalin antara lansia potensial dan non potensial dapat 
berjalan dengan baik, mereka dapat bersosialisasi selayaknya dalam sebuah kampung. 

ORIGINALITAS : 

1. Merencanakan suatu Kampung Wredha di Kabupaten Sukoharjo dengan pendekatakan dasar 
Universal Design dan Pendekatan Konsep Arsitektur Tropis dengan berbagai aktivitas kegiatan 
lansia yang aman dilakukan bagi lansia, sehingga dalam masa tuanya lansia lebih aktif dan 
produktif dan dalam berkegiatan lansia dapat menambah nilai perekonomian bagi lansia itu 
sendiri, serta menciptakan bangunan hunian yang aman dan nyaman. 

 

TUJUAN 
Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik 

SASARAN 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan kampung 
Wredha di Kabupaten Sukoharjo 

 

STUDI PUSTAKA  
 Landasan Teori  

 Standar 
perencanaan dan 
perancangan  
 

STUDI LAPANGAN  
 Dinas Sosial Kota 

Surakarta 

 Bappeda Kab. Sukoharjo 

 Kesbangpol Kota 
Surakarta 

 Tinjauan Tapak  
 

STUDI BANDING  
 Panti Wredha Dharma Bhakti di 

Sukoharjo 

 Panti Jompo Aisyiyah Sumber di 
Surakarta 

 Panti Wredha Elim Pelkris Semarang 

 Rumah-rumah Lansia Potensial di 
kabupaten Sukoharjo 

ANALISA 
Analisa untuk studi pustaka dan data studi banding yang ada untuk membuat pendekatan program 
perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta 
pengolahan lahan pada Kampung Wredha dengan memperhatikan kaidah arsitektural. 
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KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

LP3A (LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR) 

 Bagan Bahasan dan Alur Pikir  

Sumber : Analisa Penulis, 2017 

 

 



 

 


