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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Lanjut usia adalah salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia yang 

dianggap sebagai fase kemunduran yang ditandai oleh kemunduran dalam aspek 

fisik yang mengakibatkan lansia sering dipandang sebagai makhluk yang 

merepotkan dan “kurang berkemampuan”. Seseorang dapat dikatakan lanjut usia 

apabila sudah memasuki usia ≥60 tahun. Kota Bandung merupakan salah satu kota 

yang memiliki jumlah penduduk lansia yang tinggi. Menurut Kota Bandung Dalam 

Angka 2018, jumlah penduduk lansia di Kota Bandung yaitu berjumlah 126.703 

jiwa dari total penduduk Kota Bandung yaitu berjumlah 2.497.938 jiwa (BPS, 

2018). Peristiwa tersebut menandai bahwa bertambahnya penduduk lansia harus 

ditunjang dengan ruang perkotaan yang mendukung aktivitas lansia tersebut, salah 

satunya ruang publik.  

Ruang publik dituntut untuk mempunyai desain yang baik, yaitu tersedianya ruang 

yang dapat diakses oleh lansia untuk mewujudkan kehidupan lansia yang sehat dan 

sejahtera. Selain desain yang baik, komunitas ramah lansia harus terbuka dalam 

berinteraksi dan memperhatikan aspirasi lansia dalam menggunakan ruang (WHO, 

2012). Ruang publik (public space) pada dasarnya harus mampu menampung 

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di ruang 

perkotaan. Ruang publik memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk 

saling berinteraksi dan beraktivitas di dalamnya. Pada ruang publik seringkali 

timbul berbagai macam kegiatan perkotaan, maka ruang-ruang terbuka ini 

dikategorikan sebagai ruang umum yang di dalamnya dapat menampung segala 

macam pengguna, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Ruang publik 

dibentuk oleh pengaturan elemen-elemen ruang terbuka kota dalam suatu urutan 

pengaturan yang saling berkaitan sehingga menciptakan bentuk ruang terbuka yang 
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layak, baik secara lokasi, aksesibilitas, fasilitas, dan aktivitas. Keberadaan ruang 

publik sebagai ruang perkotaan sangat penting karena merupakan suatu bagian yang 

tidak terlepas dari suatu kota. 

Saat ini ruang publik dianggap sebagai ruang aktivitas dan komunikasi masyarakat 

secara luas serta harus bisa menunjang kegiatan mereka sehari-hari, termasuk bagi 

para lansia. Lansia saat ini sangat membutuhkan ruang publik dengan desain yang 

dapat mendukung aktivitasnya sehari-hari karena pada kenyataannya saat ini 

kondisi ruang publik belum memperhatikan kebutuhan lansia. Faktor-faktor 

penting dalam desain ruang publik ramah lansia yaitu lokasi atau keterjangkauan 

ruang publik oleh lansia, aksesibilitas yang memperhatikan pergerakan lansia 

dalam mengakses ruang publik, dan fasilitas (Dewi dan Saidah, 2017).  

Penelitian ini akan mengidentifikasi Taman Lansia Kota Bandung dengan mengacu 

kepada standar desain ruang publik yang mendukung aktivitas lansia yaitu variabel 

lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas di Taman Lansia. Output dari penelitian ini yaitu 

kesesuaian kondisi fisik Taman Lansia Kota Bandung berdasarkan standar ruang 

publik ramah lansia (lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas) serta keterdukungannya 

kepada aktivitas lansia di Taman Lansia. Output tersebut diharapkan menjadi salah 

satu indikator keberhasilan ruang publik yang ramah lansia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kota Bandung merupakan kota yang ramai oleh berbagai aktivitas, baik aktivitas 

bekerja, bersantai, maupun berolahraga. Oleh karena itu, diperlukannya ruang 

publik di Kota Bandung yang memiliki desain yang dapat mendukung aktivitas 

pengguna yang ada di dalamnya, khususnya bagi lansia yaitu yang berusia ≥60 

tahun. Menurut penelitian sebelumnya oleh Paramitasari dan Prawira (2016), 

Taman Lansia Kota Bandung memang diperuntukkan bagi lansia untuk berolahraga 

sebelum direvitalisasi pada tahun 2013. Saat ini Taman Lansia Kota Bandung 

memiliki fungsi ekologis, rekreasi dan ekonomi bagi masyarakat Kota Bandung 

secara umum. Desain Taman Lansia Kota Bandung dan jalur pedestrian di 

sekitarnya saat ini semakin tidak memperhatikan keberlangsungan aktivitas lansia. 

Selain itu, minimnya fasilitas di dalamnya serta rendahnya kualitas jalur pedestrian 
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yang ada di Taman Lansia Kota Bandung membuat nilai estetika kawasan semakin 

berkurang. Lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas merupakan variabel penting untuk 

menciptakan Taman Lansia Kota Bandung lebih ramah lansia. Sehingga dikutip 

dari www.kompasiana.com September 2015, WHO (World Health Organization) 

mengatakan bahwa ruang publik ramah lansia harus mempunyai fasilitas yang 

berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial, serta dirancang untuk membantu 

para lansia agar dapat menua secara aktif: lingkungan dapat memungkinkan lansia 

untuk hidup dengan aman, sehat, dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat. 

Ruang publik yang baik yaitu ruang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara 

optimal oleh semua kalangan, khususnya lansia, serta desainnya mendukung untuk 

melakukan aktivitas di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah desain ruang 

publik Taman Lansia Kota Bandung ini sudah mendukung aktivitas penggunanya, 

khususnya yang berusia lanjut. Perlu diketahui bahwa identifikasi desain ruang 

publik Taman Lansia Kota Bandung ini dapat dilihat dari standar keterjangkauan 

lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas di Taman Lansia Kota Bandung. Untuk itu, 

diperlukan identifikasi terkait desain Taman Lansia Kota Bandung agar dapat 

menjadi tolok ukur keberhasilan ruang publik ramah lansia di Kota Bandung.  

Terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan ruang publik dan lansia di 

atas, dapat ditarik satu pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana desain ruang publik Taman Lansia Kota Bandung saat ini dalam 

mendukung aktivitas lansia berdasarkan variabel lokasi, aksesibilitas, dan 

fasilitas?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana desain ruang 

publik di Taman Lansia Kota Bandung dapat mendukung aktivitas lansia. 

Sasaran untuk dapat mencapai tujuan tersebut, antara lain: 

1. Teridentifikasinya karakteristik desain ruang publik dan pola aktivitas 

lansia di Taman Lansia Kota Bandung 
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2. Teridentifikasinya kesesuaian desain ruang publik Taman Lansia Kota 

Bandung berdasarkan standar ruang publik ramah lansia 

3. Teridentifikasinya desain ruang publik Taman Lansia Kota Bandung yang 

dapat mendukung aktivitas lansia 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu terdiri dari ruang lingkup 

substansi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup substansi merupakan bagian 

yang akan menjelaskan mengenai batasan materi yang akan dibahas pada 

penelitian, sedangkan ruang lingkup wilayah merupakan bagian yang akan 

menjelaskan mengenai batasan wilayah studi pada penelitian. Ruang lingkup 

substansi dan ruang lingkup wilayah pada penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan 

akhir dari fase kehidupannya yaitu saat mereka berumur ≥60 tahun. Lansia saat ini 

sangat membutuhkan ruang publik dengan desain yang dapat mendukung 

aktivitasnya. Ruang publik ramah lansia adalah bagaimana lansia bisa beraktivitas 

di ruang publik dengan bebas hambatan dan mudah diakses. Kriteria Perancangan 

Ruang Publik Ramah Lansia (Dewi dan Saidah, 2017) antara lain: 

1. Lokasi yaitu keterjangkauan serta kebisingan ruang publik 

2. Aksesibilitas atau kemudahan akses menuju ruang publik yaitu dilihat dari 

kondisi pintu masuk, jalur pedestrian, dan tangga 

3. Fasilitas yaitu dilihat dari kondisi tempat duduk, toilet, dan signage 

Selain itu, lingkup substansi pada penelitian ini juga membahas pola aktivitas 

lansia, antara lain: 

1. Jenis aktivitas yang dilakukan lansia dalam penggunaan ruang publik 

Taman Lansia Kota Bandung 

2. Waktu kunjungan lansia di Taman Lansia Kota Bandung 

3. Jumlah pengunjung lansia di Taman Lansia Kota Bandung 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian terkait identifikasi desain ruang publik yang mendukung aktivitas lansia 

yaitu berlokasi di Taman Lansia, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. 

Kawasan ruang publik yang akan diteliti yaitu Taman Lansia beserta jalur 

pedestriannya sebagai akses jalan masuk menuju taman. Menurut penelitian 

sebelumnya oleh Paramitasari dan Prawira (2016), Taman Lansia Kota Bandung 

awalnya diperuntukkan bagi lansia untuk berolahraga sebelum direvitalisasi pada 

tahun 2013. Saat ini Taman Lansia Kota Bandung memiliki fungsi ekologis, 

rekreasi, dan ekonomi bagi masyarakat Kota Bandung secara umum. Luas kawasan 

Taman Lansia yang menjadi wilayah studi yaitu yaitu 1,60 Ha dengan luas taman 

yaitu 1,45 Ha. Secara administratif Taman Lansia dibatasi oleh:  

Bagian Selatan   : Jalan Cimanuk 

Bagian Utara    : Jalan Diponegoro, Museum Geologi Bandung 

Bagian Timur   : Jalan Cisangkuy 

Bagian Barat    : Jalan Cilaki, Museum Pos Indonesia  
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GAMBAR 1.1  

PETA WILAYAH STUDI TAMAN LANSIA KOTA BANDUNG
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1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan pada penelitian ini disusun secara sistematis yang bertujuan untuk 

kemudahan dalam memahami dan mengerti. Berikut adalah sistematika penulisan 

dari penelitian ini, antara lain: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup 

substansi dan ruang lingkup wilayah, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 

Bab ini menjelaskan terkait konsep atau teori-teori yang digunakan untuk 

penelitian ini, penjabaran dari penelitian terdahulu, serta sintesis kajian 

pustaka. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan pada penelitian. 

BAB 4 KONDISI FISIK TAMAN LANSIA KOTA BANDUNG 

Bab ini menjelaskan tentang kondisi fisik beserta analisis deskriptif 

komparatif berdasarkan standar ruang publik ramah lansia, dilihat dari 

setiap variabel yaitu lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas Taman Lansia Kota 

Bandung. 

BAB 5 POLA AKTIVITAS LANSIA DI TAMAN LANSIA KOTA 

BANDUNG 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana analisis sebelumnya mengenai 

desain ruang publik Taman Lansia Kota Bandung dapat mendukung pola 

aktivitas lansia seperti jenis aktivitas lansia, waktu kunjungan lansia, jumlah 

pengunjung lansia, serta fasilitas yang lansia harapkan untuk ada di Taman 

Lansia Kota Bandung. 
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BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, serta rekomendasi untuk memenuhi standar ruang publik ramah 

lansia yang ada di Kota Bandung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai penunjang 

penyusunan skripsi. 

LAMPIRAN 

Bagian ini berisi tentang beberapa substansi tambahan yang terdiri dari form 

observasi, form wawancara, serta tabel hasil wawancara yang dilakukan 

kepada responden yaitu pengunjung Taman Lansia Kota Bandung yang 

berusia lanjut.   




