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BAB 2 

KAJIAN LITERATUR DESAIN RUANG PUBLIK YANG 

MENDUKUNG AKTIVITAS LANSIA 

 

2.1 Ruang Publik 

Menurut Roger Scurton (1984), setiap ruang publik memiliki makna yaitu sebuah 

lokasi yang didesain seminimal mungkin, memiliki aksesibilitas tinggi menuju 

lingkungan sekitar, tempat berkumpulnya para pengguna ruang publik, serta 

perilaku para pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang 

berlaku setempat. Menurut Stephen Cars (1995), ruang publik bisa berupa taman, 

alun-alun, jalur pedestrian dan tempat parkir, plaza, lapangan hijau, sekolah, 

atrium, pasar, dan dermaga. 

Menurut Ian Bentley (1999), kualitas ruang publik yang tanggap dan bersahabat 

berdasarkan beberapa hal diantaranya yaitu: 

1. Permeability 

Tingkat kemampuan suatu lingkungan untuk menyediakan akses terhadap 

pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain dan harus bersifat 

aksesibel bagi semua orang. 

2. Variety 

Aspek yang berkaitan dengan terciptanya suasana dan pengalaman 

menggunakan ruang 

 Keragaman pengalaman dicapai lewat desain bentuk elemen ruang, 

kegunaan serta makna yang beragam 

 Tempat yang memiliki variasi fungsi berupa beragam bentuk dan tipe 

bangunan hunian, komersial, dan lain-lain. 

3. Legibility 

Kualitas yang bisa menciptakan identitas suatu lingkungan atau suatu 

tempat menjadi mudah dikenali. Legibilitas lingkungan dapat dicapai 

melalui bentuk desain, struktur dan pola ruang suatu tempat. 
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4. Robustness 

 Lingkungan atau tempat dapat memberikan peluang bagi 

berlangsungnya berbagai aktivitas dan tujuan yang berbeda 

 Lingkungan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 

berbagai fungsi baru pada masa yang akan datang 

5. Richness 

 Berkaitan dengan kemampuan suatu lingkungan untuk meningkatkan 

pengalaman seseorang dalam menggunakan lingkungannya, termasuk 

perasaan terhibur dan memperkaya pengalaman menggunakan ruang 

 Pengalaman seseorang dalam hal sensory, seperti pemandangan indah 

yang bisa dilihat, diraba, serta penciuman /bau 

6. Visual Appropriatness 

Berkaitan dengan kualitas tampilan fisik lingkungan yang bisa 

mempengaruhi persepsi pengamat terhadap lingkungannya 

7. Personalization 

Pada ruang publik sekalipun, desainer kota perlu memperhatikan: 

 Kebutuhan individu akan privasi dalam menggunakan ruang 

 Kebutuhan individu terhadap selera dan nilai tertentu melalui bentuk 

dan desain yang ditujukan untuk kepentingannya sendiri 

 Mengkomunikasikan desain ruang tersebut kepada orang lain 

2.2 Lanjut Usia (Lansia) 

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah 

memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia 

yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Menua bukanlah suatu 

penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan 

perubahan kumulatif, serta merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam 

menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Menurut Azizah (2011), lansia 

yang di masa mudanya aktif serta terus aktif sampai dia menua, sense of integrity 

yang dimilikinya saat muda akan tetap terpelihara sampai tua. Intinya, lansia yang 

sukses adalah mereka yang aktif secara fisik serta dalam berbagai kegiatan sosial.  
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WHO (1999) menggolongkan lanjut usia sebagai berikut: lanjut usia (elderly) 

berusia 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (very old) 

berusia di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Pasal 1 

(satu), seseorang dapat dinyatakan sebagai lanjut usia setelah bersangkutan 

mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah 

sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. 

Serta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia 

bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Kesimpulan 

yang didapatkan berdasarkan pendapat beberapa ahli, seseorang dikatakan lanjut 

usia jika sudah berusia ≥60 tahun. 

Menurut Maryam (2008), orang yang sudah memasuki kelompok umur lansia 

biasanya mengalami beberapa perubahan, seperti: 

1. Fisik 

Pertambahan umur yang terjadi pada setiap orang pasti akan menimbulkan 

perubahan fisik secara signifikan yang disebabkan oleh menurunnya fungsi 

tubuh. Perubahan fisik tersebut berupa penurunan tingkat kesehatan yang 

dialami lansia seperti meningkatnya tekanan darah, menurunnya elastisitas 

paru-paru, menurunnya tingkat pengelihatan seperti respon terhadap cahaya 

dan luas pandangnya, serta menurunnya fungsi pendengaran. 

2. Sosial 

Setiap orang yang memasuki kelompok umur lansia mengalami perubahan 

dalam aspek sosial seperti perubahan peran (produktif menjadi tidak 

produktif) serta perubahan kondisi orang-orang di sekitarnya (jauh dari 

keluarga atau pasangan yang sudah meninggal terlebih dahulu). Lansia 

cenderung membutuhkan keluarga dan orang-orang sebayanya untuk tetap 

menemani mereka, agar mereka dapat menua secara aktif dan dapat 

meningkatkan kemampuan kognitifnya. 

3. Psikososial 

Lansia yang tinggal jauh dari keluarganya biasanya mengalami frustasi, 

kesepian, serta depresi. Lansia yang hidup sendiri dan jauh dari keluarga 
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cenderung lebih membutuhkan bantuan orang-orang disekitarnya agar dapat 

membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3 Universal Design 

Menurut Story, Mueller, dan Mace (The Universal Design File, 1998), desain 

universal (universal design) adalah konsep desain untuk memenuhi kebutuhan 

semua individu, tanpa memandang usia, kemampuan, ataupun status penggunanya. 

Desain universal berakar dari desain bebas hambatan (barrier-free design) yaitu 

pendekatan desain yang dapat diakses dengan mudah. Istilah desain universal dapat 

dikenal juga sebagai desain yang cukup adil. Hal tersebut karena perancang harus 

mengatasi masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan harus menunjang 

masyarakat luas agar ruang dapat digunakan oleh semua individu dan tanpa perlu 

adaptasi khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Berikut adalah 7 prinsip 

desain universal, antara lain: 

TABEL 2.1 

7 (TUJUH) PRINSIP UNIVERSAL DESIGN 

No Prinsip Definisi Pada Konteks Urban Design 

1 
Penggunaan 

yang adil 

Desain ditujukan untuk 
beragam individu dengan 

beragam kemampuan 

Membuat bangunan, ruang 
publik, dan fasilitas publik 

seperti jalur pedestrian, jalan 

setapak, dan taman yang dapat 
diakses secara universal oleh 

semua kelompok individu 

2 

Fleksibilitas 

dalam 
penggunaannya 

Desain dapat 
mengakomodasi berbagai 

preferensi dan kemampuan 

individu 

Ruang publik yang bisa 

digunakan untuk lebih dari 
satu tujuan seperti 

pertemuan komunitas atau 

pertunjukan seni, dan 
sebagainya 

3 

Penggunaan 

yang sederhana 
dan intuitif 

Desain harus mudah 

dimengerti terlepas dari 

pengalaman, pengetahuan, 
keterampilan, dan bahasa 

penggunanya 

Jaringan jalan berbentuk pola 

aliran sederhana agar dapat 
diakses dengan mudah 

4 
Informasi yang 

jelas 

Desain harus mencakup 
informasi secara efektif 

untuk digunakan sebagai 

alat komunikasi dengan 

pengguna ruang, terlepas 
dari kondisi sekitar atau 

Signage atau penandaan yang 

dapat dibaca dengan jelas dan 

ditempatkan di titik-titik yang 

sering dilalui oleh masyarakat 
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No Prinsip Definisi Pada Konteks Urban Design 

kemampuan sensor 
pengguna 

5 

Toleransi 

terhadap 

kesalahan 

Desain harus bisa 

meminimalkan bahaya dan 
konsekuensi buruk dari 

kecelakaan atau 

ketidaksengajaan dalam 

penggunaan ruang 

Peningkatan keamanan dengan 
membuat pengaman antara 

jalur pedestrian dengan jalur 

kendaraan  

6 
Upaya fisik 

rendah 

Desain harus bisa 

digunakan secara efisien 

dan nyaman dengan tidak 
menyebabkan upaya fisik 

yang berlebihan 

Jalur pedestrian terawat 
dengan baik tanpa kerusakan 

material, tepi jalur pedestrian 

halus dan terlihat dengan jelas 

7 
Ukuran ruang 

untuk pengguna 

Ukuran yang sesuai 

terhadap penggunaan ruang 
oleh berbagai individu, 

terlepas dari ukuran tubuh, 

postur tubuh, atau mobilitas 

pengguna 

Menghindari desain bangunan 

yang dapat menghalangi jarak 
pandang pada jalan; lebar jalur 

pedestrian dapat 

mengakomodasi pejalan kaki 

dengan bermobilitas tinggi 

Sumber: Jurnal Age-Friendliness of the Urban Design Guidelines of the Cities of Kitchener 

and Waterloo, Kohli, 2014 

Menurut The Regional Official Plan of Waterloo (2010), sasaran untuk menerapkan 

desain universal antara lain: 

1. Mendorong konsep desain kota yang walkability dengan menciptakan 

lingkungan ramah pejalan kaki yang membuat jalur pedestrian menjadi 

tempat yang aman, nyaman, dan bebas hambatan. Serta dapat mendukung 

bentuk kota yang lebih ringkas dan berada dalam jarak transit yang nyaman. 

Lokasi ruang publik sebaiknya berada dekat dengan kawasan perdagangan, 

permukiman, koridor transit, serta pedestrian districts agar ruang publik 

bersifat aksesibel. Selain itu, aksesibilitas yang bersifat universal dapat 

dicapai dengan adanya akses tanpa hambatan seperti pintu masuk dan jalur 

pedestrian yang dapat dilalui oleh semua pengguna ruang, serta tangga yang 

landai. 

2. Membuat ruang publik sebagai wadah untuk komunitas berbagai kelompok 

masyarakat (termasuk lansia yang disabilitas) yang dapat diakses dengan 

mudah dan aman, serta dapat menumbuhkan kualitas hidup masyarakat. 
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2.4  Ruang Publik Ramah Lansia 

Menurut Burton & Lynne (2006), ruang publik ramah lansia adalah bagaimana 

lansia bisa menggunakan, menikmati, serta beraktivitas di ruang publik tanpa takut 

tersandung/terjatuh, bahkan mengalami kriminalitas. Ruang publik yang 

diperuntukkan bagi lansia memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu 

keamanan (safety), familiarity, legibility, distinctiveness, accessibility dan comfort 

(Burton & Lynne, 2006).  

2.4.1 Lokasi 

1. Keterjangkauan 

Menurut Edward T.White (1983), lokasi yaitu penunjuk jarak dan waktu 

perjalanan ke fungsi lain di bagian suatu kota. Lokasi biasanya 

dihubungkan dengan jalan ataupun jalur untuk ditempuh dan diakses. 

Terdapat beberapa jenis lokasi menurut potensinya, yaitu: 

 Lokasi kota yang dihubungkan oleh jalan perkotaan 

 Lokasi tapak lingkungan perkotaan 

 Lokasi tapak lingkungan permukiman 

 Jarak dan waktu perjalanan yang ringkas antara lokasi tapak dengan 

lokasi fungsi terkait di perkotaan 

Menurut hasil penelitian Survey Meter dan CAS UI (2013) tentang Kota 

Ramah Lansia, lokasi yang disarankan untuk ruang publik ramah lansia 

yaitu memiliki kriteria keterjangkauan sebagai berikut: 

 Dekat dengan fasilitas sosial dan/atau fasilitas ekonomi 

 Tenang atau tidak menimbulkan kebisingan 

 Mudah dijangkau dari berbagai guna lahan 

2. Kebisingan 

Selain indikator keterjangkauan yang dapat mempengaruhi lokasi ruang 

publik ramah lansia, indikator kebisingan juga menjadi tolok ukur 

mendukungnya ruang publik terhadap aktivitas lansia. Menurut Suma’mur 

(2009), kebisingan merupakan bunyi atau suara yang keberadaannya tidak 
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dikehendaki. Terdapat nilai baku maksimal tingkat kebisingan menurut 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1996, yaitu: 

TABEL 2.2 

NILAI BAKU MAKSIMAL TINGKAT KEBISINGAN 

No 
Peruntukan 

Kawasan/Lingkungan Kegiatan 

Tingkat kebisingan 

(dB) 

a. Peruntukan kawasan 

1 Perumahan dan pemukiman 55 

2 Perdagangan dan Jasa 70 

3 Perkantoran  65 

4 Ruang Terbuka Hijau 50 

5 Industri 70 

6 Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 

7 Rekreasi 70 

8 Khusus: 

- Bandara *)  
- Stasiun Kereta Api *) 

- Pelabuhan Laut 

- Cagar Budaya 

*) disesuaikan dengan ketentuan 
Menteri Perhubungan 

70 

60 

b. Lingkungan Kegiatan 

1 Rumah Sakit atau sejenisnya 55 

2 Sekolah atau sejenisnya 55 

3 Tempat Ibadah atau sejenisnya 55 

Sumber: KEP-48/MENLH/11/1996 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa intensitas kebisingan 

untuk peruntukan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu sebesar ≤50 

dB. 

2.4.2 Aksesibilitas 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, 

aksesibilitas adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat 

memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, seperti: jalan untuk 

kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, dan tempat 

penyeberangan bagi pejalan kaki. Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada 

sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan 

lingkungan yang lebih menunjang lanjut usia dalam melaksanakan fungsi sosialnya 

dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Penyediaan aksesibilitas pada penelitian ini berbentuk pintu masuk 
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menuju Taman Lansia, jalur pedestrian yang mengelilingi dan berada di dalam 

Taman Lansia, serta tangga. Kriteria-kriteria bagi perancangannya mengacu pada 

Permen PU No. 30 (2006) seperti ramp, anak tangga, jalur pedestrian, serta jalur 

pemandu: 

1. Ramp atau disebut juga elevasi menuju jalu pedestrian yaitu memiliki 

kemiringan 5-20%. 

2. Tangga untuk akses menuju ruang publik harus landai dan tidak licin serta 

setiap anak tangga memiliki tinggi 10-15 cm dan pijakan setiap anak tangga 

memiliki lebar 30 cm. 

3. Jalur pedestrian cukup luas untuk dilalui oleh kursi roda yaitu memiliki 

lebar sebesar minimal 2 (dua) meter, memiliki pengaman (bollard) yang 

memisahkan yaitu berjarak 2 (dua) meter antar bollard dan berukuran tinggi 

10 cm dan lebar 15 cm, serta memiliki besi pegangan pada jalur pedestrian 

(tinggi maksimal 1 meter). 

4. Jalur pemandu atau guiding block pada jalur pedestrian yaitu berwarna 

kuning. 

2.4.3 Fasilitas 

Menurut Sarkissian dan Stenberg (2013) serta kriteria-kriteria perancangan 

mengacu pada Permen PU No. 30 (2006), untuk memfasilitasi hubungan antara 

lansia dan ruang publik, diperlukan fasilitas seperti: 

1. Penunjang ruang publik sebagai ruang interaksi seperti: tempat duduk  

2. Menyediakan fasilitas toilet ramah lansia yang dapat digunakan oleh 

pengguna kursi roda (45-50 cm) 

3. Menyediakan fasilitas di sepanjang jalur pejalan kaki yang dekat tempat 

yang mewadahi komunitas sehingga lansia dapat dengan mudah mengakses 

ruang publik, seperti: signage atau penandaan yang berwarna kontras seperti 

merah dan/atau jingga serta memiliki warna yang kontras antara simbol 

dengan latar belakang signage atau penandaan agar mudah dikenali oleh 

lansia, bahkan oleh penderita buta warna (color agnosia). 
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2.5  Aktivitas Lansia 

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan ditandai 

dengan adanya penurunan fisiologis, psikologis, sensorik, kognitif, dan sosial 

(Dong, 2014; Tournier et al., 2016; dan Ambardini, 2009). Menurut Paramitasari 

dan Prawira (2016), aktivitas pengguna ruang publik khususnya lansia di Taman 

Lansia Kota Bandung adalah berolahraga (jogging, senam, jalan sehat), 

bersosialisasi, beribadah, bersantai, serta makan (piknik).  

1. Berolahraga yaitu aktivitas umum yang biasanya dilakukan pada pagi hari. 

Lansia biasanya jogging, jalan sehat, serta senam ketika cuaca tidak terlalu 

panas. 

2. Bersosialisasi yaitu aktivitas yang banyak dilakukan sepanjang hari di 

Taman Lansia, seperti gathering komunitas, rapat, berkumpul, serta 

aktivitas bersosialisasi 

3. Beribadah yaitu aktivitas yang hanya dilakukan di mushola. 

4. Aktivitas bersantai yaitu umumnya berupa kegiatan duduk santai maupun 

berbaring di bangku taman. 

5. Aktivitas makan yaitu salah satu aktivitas yang banyak dilakukan di Taman 

Lansia. Intensitasnya mulai banyak menjelang siang hari hingga sore hari. 

Biasanya pengunjung bersama keluarga atau teman menggelar tikar untuk 

dijadikan alas ketika makan bersama.  

2.6 Best Practice Ruang Publik Ramah Lansia 

The Portland Memory Garden, Oregon 

The Portland Memory Garden dirancang dan ditata dengan cermat pada tahun 

2002. Taman ini diperuntukan untuk melayani kebutuhan lansia yang gangguan 

memori. Taman ini menyediakan pengaturan untuk rekreasi pasif dan aktif. Selain 

dapat dinikmati untuk rekreasi pasif, The Portland Memory Garden mendukung 

untuk penggunaan aktif dan/atau aktivitas fisik. Jenis paling umum dari aktivitas 

fisik yang biasa dilakukan lansia pada taman ini adalah berolahraga atau berkumpul 

di dalam komunitas. Adanya jalur pedestrian di dalam taman dapat mendukung 

aktivitas fisik, khususnya yang dilakukan oleh lansia. Variabel penting ruang 
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terbuka dan lingkungan (contoh: keselamatan, konektivitas, dan lain-lain) memiliki 

hubungan positif dengan kesehatan fisik. Dengan demikian, lansia memiliki 

kemungkinan besar terlibat dalam aktivitas fisik ketika mereka menganggap diri 

mereka dekat dengan taman. Aktivitas yang dilakukan lansia ditunjang dengan 

signage yang terbaca dan jalur pedestrian yang memiliki kondisi baik: lebar jalur 

pedestrian 2 (dua) meter, ramp yang landai, dan dapat dilalui oleh kursi roda.  

 

Sumber: Placemaking For An Aging Population, Guidelines for Senior-Friendly Parks, 

UCLA, 2014 

GAMBAR 2.1 

AREA TAMAN THE PORTLAND MEMORY GARDEN 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki 

konsentrasi studi serupa dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang membahas 

terkait ruang publik dan/atau taman ramah lansia. Penelitian-penelitian tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

TABEL 2.3 

PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

Judul 

Penelitian 
Penulis Tahun Lokasi Tujuan 

Taman Kota 

Ramah Lansia 

Untuk 
Mendukung 

Daya Tarik 

Pariwisata 

Indarti Komala 

Dewi dan 
Eneng Dayu 

Saidah 

2017 Bogor 

Mengidentifikasi 
potensi wisata yang ada 

di Kota Bogor dan 

menganalisis kondisi 

Taman Heulang 
menggunakan kriteria 

taman ramah lansia 
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Judul 

Penelitian 
Penulis Tahun Lokasi Tujuan 

Kota Bogor 

(Studi Kasus: 

Taman Heulang) 

Keamanan bagi 
Pengguna 

Lanjut Usia di 

Taman Lansia 
Surabaya 

Dwi Rahayu 

Amini, 
Sigmawan Tri 

Pamungkas 

2016 Surabaya 

Untuk mengetahui 
tingkat keamanan 

Taman Lansia yaitu 

bagaimana lansia dapat 
menggunakan, 

menikmati dan 

beraktivitas di ruang 
luar tanpa takut 

tersandung atau 

terjatuh, bahkan 

mengalami kriminalitas 

Evaluasi Pasca 
Huni (Post 

Occupancy 

Evaluation) 
pada Taman 

Lansia di Kota 

Bandung 

Angela Upitya 
Paramitasari, 

Medhiansyah 

Putra Prawira 

2016 Bandung 

Untuk menjaga 

keberlangsungan Taman 

Lansia yaitu dengan 
cara evaluasi secara 

periodik untuk 

mengidentifikasi 
permasalahan dan 

melakukan perbaikan 

Penyediaan 
Fasilitas Publik 

Yang Manusia 

Bagi 
Aksesibilitas 

Difabel 

Mujimin W.M. 2007 Yogyakarta 

Peningkatan 

pengetahuan dan 
pemahaman terhadap 

difabel serta 

pemahaman terhadap 
acuan penyediaan 

fasilitas publik bagi 

aksesibilitas difabel 

Inclusive Urban 

Design, Streets 

for Life 
Architectural 

Elizabeth 
Burton dan 

Lynne Mitchell 

2006 Oxford 

Pengembangan prinsip-
prinsip desain dan 

disertai rekomendasi 

desain ruang publik 
yang digunakan untuk 

berbagai orang dan 

kelompok, khususnya 

lansia dan penderita 
demensia 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang 

dilakukan sebelumnya terkait ruang publik dan/atau taman ramah lansia mencakup 

prinsip desain yang dapat mendukung aktivitas lansia di ruang publik serta apa saja 

aktivitas lansia yang ada di dalamnya. Posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
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adalah sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan di Taman 

Lansia Kota Bandung dengan evaluasi desain menggunakan variabel gabungan dari 

beberapa penelitian sebelumnya, seperti: lokasi, aksesibilitas, fasilitas, dan 

aktivitas. 

2.8 Sintesa Literatur 

Kesimpulan berupa sintesa kajian pustaka yang menjelaskan teori, variabel, 

indikator, dan parameter pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

TABEL 2.4  

TINJAUAN TEORI 

No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

1 

Juniawan 

Adhari, 
Jenny 

Ernawati, 

dan Herry 

Santosa 

Jurnal: 
Penerapan 

Konsep 

Ruang Luar 
Pada Desain 

Community 

Center Di 

Kota 
Tangerang 

Selatan 

Warna 

Bentuk 
(rasional dan 

harmoni) 

Bentuk tidak bersifat 

ambigu dan tidak 

menimbulkan polusi 
visual 

Warna yang 

menimbulkan 

efek dingin 
(Rahtama dan 

Setiawan, 

2014) 

Warna: putih, krem, 

kuning, kuning hijau, 

hijau, biru hijau, biru, 
biru ungu (Rahtama, 

2014, dan Setiawan, 

2014) 

Cahaya 

Intensitas 
pencahayaan yaitu 

20-150 lux (IES, 

2015) 

Suara 
 ≤50 dB untuk 

kawasan RTH 

2 

Elizabeth 

Burton dan 

Lynne 
Mitchell 

Inclusive 
Urban 

Design, 

Streets for 
Life 

Architectural 

Aspek 
kesehatan 

lingkungan 

luar di dalam 
lingkungan 

lokal 

Jaringan jalan, 

bentuk jalan, 
dan tipe jalan 

 - 

Ruang 

terbuka 

Ada/tidaknya ruang 

interaksi 

Persimpangan 

jalan 

Ada/tidaknya zebra 
cross, sudut pandang 

di persimpangan tidak 

terhalangi vegetasi 

Material dan 
tepi jalur 

pedestrian 

Material bersifat 
aman dan nyaman 

(tidak licin) 

Lebar jalur 

pedestrian  

Lebar minimal 1 
meter dan dapat 

dilalui oleh pengguna 

kursi roda 
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No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

Street 
furniture 

(termasuk 

tempat duduk 

dan signage) 

Signage berwarna 

merah dan/atau jingga 

agar mudah dikenali 

Street furniture 

memiliki warna dasar 

yg kontras untuk 
memudahkan akses 

penderita buta warna 

(color agnosia). 

Misalnya warna 
antara simbol dan 

latar belakang pada 

signage, serta warna 
antara pijakan dan 

tepi jalur pedestrian 

3 

Indarti 

Komala 

Dewi dan 
Eneng Dayu 

Saidah 

Jurnal: 

Taman Kota 

Ramah 
Lansia Untuk 

Mendukung 

Daya Tarik 
Pariwisata 

Kota Bogor 

(Studi Kasus: 
Taman 

Heulang) 

Lokasi 

Dekat dengan 

berbagai 
kawasan 

pedestrian 

districts 

Berlokasi kurang dari 

500 meter dari 
kawasan aktivitas 

(kawasan 

perdagangan, 
permukiman, koridor 

transit) dan 

pedestrian districts 

Kebisingan 

≤50 dB untuk 
kawasan RTH 

(Kep.Men-

48/MEN.LH/11/1996) 

Mudah 
Dijangkau 

Keterjangkauan dari 
kawasan aktivitas dan 

pedestrian districts 

yaitu 10 menit dengan 
berjalan kaki 

Tidak 

berpolusi 

Menurut acuan Air 

Quality Index (AQI) 

yaitu maksimal 
menyentuh angka 100 

Aksesibilitas 

Pintu masuk 

dari berbagai 

sisi 

Lebar pintu masuk 

minimal 1 meter dan 
dapat dilalui kursi 

roda 

Pintu masuk 

mudah 
diakses 

Tidak tertutup, tidak 

gelap, terdapat 
pengaman (bollard) 

yang memisahkan 

jalur pedestrian dan 
kendaraan 
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No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

Jalur 

pedestrian 

cukup luas 
untuk dilalui 

kursi roda 

Jalur pedestrian 

memiliki lebar 
minimal 2 meter 

Tangga landai 

dan tidak licin 

Setiap anak tangga 
memiliki tinggi 10-15 

cm dan pijakan setiap 

anak tangga memiliki 

lebar 30 cm 

Terdapat 

ramp untuk 

masuk dengan 
kemiringan 

yang sesuai 

bagi lansia 

Ramp memiliki 
kemiringan 5-20% 

Vegetasi 

Terdapat 
pohon 

peneduh 

 - 

Terdapat 

tanaman 
pengarah 

 - 

Lapangan 

ditutupi 
rumput 

 - 

Vegetasi tidak 

menutupi 

aktivitas 
dalam taman 

 - 

Vegetasi 

mampu 

menciptakan 
iklim mikro 

yang sejuk 

dan sehat 

 - 

Terdapat 

variasi 

bentuk, pola 

dan warna 
bunga/taman 

hias 

Pola dan warna 

fasilitas bersifat 

kontras dan tidak 

ambigu (warna 
merah, kuning, hijau, 

dan lain-lain) 

Pencahayaan 

Intensitas 

pencahayaan 
ruang publik 

Intensitas 
pencahayaan ruang 

publik berlingkungan 

gelap (malam hari) 

yaitu 20-50 lux (IES, 
2015) 
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No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

Intensitas 

pencahayaan ruang 

publik (normal) yaitu 
50-150 lux (IES, 

2015) 

Lampu 
penerangan 

tersedia di 

berbagai titik 

lokasi 

Jarak antar lampu 

penerangan yaitu 

minimal 100 meter 

Fasilitas 

Tempat duduk 

terdapat di 

berbagai 
tempat 

kegiatan 

Tempat duduk 

minimal berada di 
setiap 100-125 meter 

Terdapat 

tempat duduk 

panjang untuk 
berkumpul 

Tempat duduk 

berukuran panjang 
minimal 58 cm dan 

tinggi maksimal 42 

cm 

Tersedia toilet 
Dapat digunakan oleh 
pengguna kursi roda 

(45-50 cm) 

Toilet mudah 
dicapai 

Toilet harus 
dilengkapi dengan 

pegangan rambat 

(handrail) yang 

memiliki posisi dan 
ketinggian 

disesuaikan dengan 

pengguna kursi roda 
dan lansia lainnya 

yaitu 50-100 cm. 

Pegangan disarankan 

memiliki bentuk siku-
siku mengarah ke atas 

Terdapat 

informasi 

mengenai 
taman 

Memiliki ukuran 

huruf besar, warna 
kontras seperti kuning 

atau merah, dan tidak 

ambigu 

Terdapat 
sarana 

olahraga 

(senam, 
jogging) 

Ada atau tidaknya 
sarana olahraga 
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No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

Drainase baik 

Sistem drainase 

tertutup agar aman 

dilalui lansia 

Terdapat 
elemen air 

Ada atau tidaknya 

elemen air (kolam, 

danau, dan lain-lain) 

Terdapat 
tempat parkir 

yang 

terhubung 
dengan taman 

Tempat parkir ramah 

lansia dan aman 
dilalui pengguna kursi 

roda (40-50 cm) 

4 Evian Devi 

Jurnal: Pola 

Penataan 

Ruang Panti 
Jompo 

Berdasarkan 

Aktivitas dan 

Perilaku 
Penghuninya 

Pergerakan 

Sirkulasi 

Menggunakan tepi 

pengaman dan atau 

bollard untuk 
memisahkan jalur 

pedestrian dan jalur 

kendaraan yaitu 
dengan tinggi 10 cm 

dan lebar 15 cm 

(Permen PU Nomor 
20 Tahun 2006) 

Material 
Material aman dan 

nyaman (tidak licin) 

Pelengkap 
keselamatan 

Adanya bollard pada 
jalur pejalan kaki 

(jarak antar bollard 2 

meter), adanya besi 

pegangan pada jalur 
pedestrian (tinggi 

maksimal 1 meter) 

Jarak antar 
ruang 

 - 

Kepadatan 

penghuni 

ruang 

Cukup luang untuk 
berinteraksi  

Pengelihatan 

Warna 

Warna teduh: putih, 

krem, kuning, kuning 

hijau, hijau, biru 

hijau, biru, biru ungu 
(Rahtama, 2014, dan 

Setiawan, 2014) 

Pencahayaan 
cukup 

Tidak terlalu terang 
dan gelap 

Taxtil 

Persepsi 

sentuhan 
 - 

Proporsi 
benda (haptic) 

 - 
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No Ahli Literatur Variabel Indikator Parameter 

Kelompok 

sosial 

Pola penataan 

ruang 

berinteraksi 

Ada/tidaknya ruang 
berinteraksi 

Privasi (ruang 

personal atau 

ruang 
teritorial) 

 - 

Kondisi 

udara 

Suhu udara, 

kelembapan, 

dan kecepatan 
angin 

 - 

Penciuman 

dari aroma 

tanaman 

 - 

Pendengaran 
Tenang dan 

tidak bising 

≤50 dB untuk 

kawasan RTH 

(Kep.Men-
48/MEN.LH/11/1996) 

Penunjang 

psikologis 

lansia 

Tersedianya 

ruang 

interaksi 

Ada atau tidaknya 
ruang interaksi 

5 

Angela 

Upitya 
Paramitasari, 

Medhiansyah 

Putra 
Prawira 

Jurnal: 

Evaluasi 

Pasca Huni 

(Post 
Occupancy 

Evaluation) 

pada Taman 
Lansia di 

Kota 

Bandung 

Aktivitas di 

Taman 
Lansia 

Olahraga  - 

Bersosialisasi  - 

Beribadah  - 

Bersantai  - 

6 

Dwi Rahayu 
Amini dan 

Sigmawan 

Tri 
Pamungkas 

Jurnal: 
Keamanan 

bagi 

Pengguna 
Lanjut Usia 

di Taman 

Lansia 
Surabaya 

Fasilitas  -  - 

Sirkulasi  -  - 

Jalan 

Terdapat 

pengaman 
jalur 

pedestrian 

Pengaman pinggiran 

dengan tinggi 

minimal 10 cm dan 
lebar 15 cm (Permen 

PU Nomor 20 Tahun 

2006) 

Jalur 

pedestrian 

memudahkan 

akses lansia 

Jalur pemandu pada 

jalur pedestrian 
berwarna kuning 

Tempat 

duduk 

Tersebar di 

beberapa titik 

pada ruang 
publik 

Tempat duduk 
minimal berada di 

setiap 100-125 meter 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lokasi yaitu 

keterjangkauan serta tingkat kebisingan, aksesibilitas yaitu pintu masuk, jalur 

pedestrian, dan tangga, fasilitas atau amenities yaitu tempat duduk, toilet, dan 

signage, serta aktivitas lansia yaitu jenis aktivitas, waktu kunjungan lansia, dan 

jumlah pengunjung lansia. 




