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BAB I 

PENDAHULUAN 

Happy Nursing Home di Subang Sebagai Wadah Berkumpul dan Merawat 

Lansia Dengan Pendekatan Arsitektur Islam  

1.1 Pengertian Judul 

 

Nursing Home : Diambil dari bahasa inggris yang berarti panti jompo 

(Kamus Bahasa Inggris). 

Happy   : Diambil dari bahasa inggris yang berarti bahagia 

(Kamus Bahasa Inggris). 

Happy Nursing 

Home 

: Kebahagiaan di panti jompo (Kamus Bahasa Inggris). 

Panti Jompo : Sebuah lembaga yang dikelola oleh dinas sosial yang 

bertujuan untuk merawat orang-orang lanjut usia 

(lansia) baik secara suka rela ataupun diserahkan oleh 

pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya 

(Psycologymania, 2012) 

Subang : Kabupaten di Tatar Pasundan provinsi Jawa 

Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di 

utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten 

Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di 

selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Karawang di barat (Wikipedia, 2018). 

Kecamatan 

Subang 

: Sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat 

pemerintahan (ibu kota) Kabupaten 

Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tofograpi 

Subang pedataran sampai bergelombang 70%, 

bergelombang sampai berbukit 20%, berbukit sampai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Subang,_Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumedang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumedang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Sebagai Wadah Berkumpul dan Merawat Lansia bermaksud sebagai tempat 

untuk berkumpul atau reuni para teman-teman lansia. Tidak hanya berkumpul, 

tempat ini juga sebagai wadah untuk keluarga yang menitipkan lansia, tempat yang 

merawat lansia dengan suka cita, tempat untuk membuat lansia lebih diperhatikan. 

Bagi lansia yang terlantar juga dapat dirawat di Happy Nursing Home. 

1.2 Latar Belakang 

Lansia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang yaitu 

periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Pada umumnya 

lansia yang sudah memasuki usia 65 tahun lebih banyak mengalami pengurangan 

dalam berbagai faktor. Secara fisik mengalami penurunan stamina atau daya tahan 

tubuh, secara mental menurun ditandai tidak tahan lama jika berfikir lama ketika 

masa dewasa dan sering lupa, secara sosial mulai berkurang intensitas sosialisasi 

dalam bermasyarakat karena sudah mulai lemah (Papalia, 2007). 

Kini, dalam masyarakat yang makin modern sebagai dampak kemajuan 

teknologi yang makin canggih, orang dewasa makin sibuk dengan pekerjaan 

mereka sehingga kekurangan waktu untuk memberikan perhatian kepada keluarga 

mereka sendiri, termasuk kepada orang tua mereka yang lanjut usia. Bahkan 

diantara mereka banyak yang menganggap orang tua sebagai beban. Oleh karena 

itu mereka memutuskan untuk memiliki pembantu khusus atau menempatkan orang 

lanjut usia di panti jompo. Dalam kenyataannya, memberikan bantuan kepada lanjut 

usia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan seorang pembimbing yang mampu 

memahami masalah yang dialami oleh para lanjut usia (Papalia, 2007). 

bergunung 10% dengan ketinggian 144 meter di atas 

permukaan laut (Wikipedia, Kecamatan Subang, 2017). 

Happy Nursing 

Home 

: Suatu wadah atau tempat yang dikhususkan 

berkumpulnya lansia dengan keluarga atau teman-

temannya dengan fasilitas pendukung seperti menjahit, 

menyulam, berdansa, menyanyi, olahraga, renungan 

bersama, dsb. 
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Dalam hal ini, ada pembimbing yang bertugas memberikan bimbingan 

keagamaan kepada lanjut usia. Pembimbing harus memiliki rasa empati, jujur, 

sabar, dapat menjaga kerahasiaan seorang pasien atau klien dan lain-lain. Apalagi 

yang menjadi klien adalah para lanjut usia yang secara fisik dan psikis telah 

mengalami kemunduran dalam banyak hal dibandingkan ketika masih muda 

(Papalia, 2007). 

Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni 

wilayah selatan, tengah dan utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri 

atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa 

dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah 

langsung ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten 

Subang berupa Perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat, 

hutan dan lokasi Pariwisata. Pada bagian tengah wilayah kabupaten Subang 

berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian dan 

pabrik-pabrik dibidang Industri, selain perumahan dan pusat pemerintahan serta 

instalasi militer. Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten 

Subang berupa sawah berpengairan teknis dan tambak serta pantai. 

Di Subang tercatat ada 23.278 lansia, dan sebanyak 10.885 manusia lanjut 

usia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, masuk dalam kategori terlantar. Sehingga 

adanya Happy Nursing Home ini bisa mengatasi lansia-lansia yang terlantar dan 

bisa menikmati hidupnya dengan nyaman, tenang, dan bahagia. (Badan Statistik 

Provinsi Jawa Barat, 2015). 

Menurut Parnes dan Nessel (Corsini, 1987) mengatakan bahwa pensiun 

adalah suatu kondisi di mana individu tersebut telah berhenti bekerja pada suatu 

pekerjaan yang biasanya dilakukan, sedangkan yang kedua adalah Lansia tidak 

potensial, yaitu Lansia yang tidak berdaya sehingga hidupnya bergantung pada 

bantuan orang lain, dikarenakan Lansia sudah tidak lagi produktif seperti semasa 

mudanya dulu, tentunya mereka membutuhkan area yang mempermudah mereka 

dalam melakukan berbagai aktivitas terutama untuk disable. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
http://id.wikipedia.org/wiki/Sawah
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1.3 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana merancang Rumah Lansia atau Nursing Home sebagai tempat 

berkumpul lansia dan juga sebagai tempat tinggal, tempat merawat lansia 

yang tidak punya keluarga atau yang terlantar. 

b) Bagaimana memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk keamanan 

dan kenyamanan lansia, serta secara tidak langsung membuat lansia merasa 

bahagia, tenang, aman, dan nyaman. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

 Merencanakan suatu konsep desain Happy Nursing Home sesuai dengan 

psikologi lansia di Subang yang dapat memberikan kebahagiaan lansia dengan 

pendekatan arsitektur islam. 

1.4.2 Sasaran 

1. Tempat untuk mewadahi lansia yang terlantar atau yang sengaja dititipkan 

keluarganya. 

2. Tempat untuk merawat lansia. 

3. Tempat untuk berkumpul lansia saat melakukan acara reuni, bersenang-

senang, berbahagia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Perancangan Happy Nursing Home ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai kalangan antara lain adalah memberikan rasa nyaman 

terhadap lansia dan pengunjung, memberikan rasa tentram bagi lansia, memberikan 

rasa tenang dan bahagia bagi lansia, memberikan fasilitas-fasilitas menujang untuk 

lansia. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada aspek-aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk “Happy Nursing Home di Subang”, yang meliputi antara lain: 

perundangan/kebijakan pemerintah, aspek-aspek fisik atau non fisik. 
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1.7  Metode Pembahasan 

Metode penulisan yang dilakukan adalah mengadakan pengumpulan data 

melalui analisis sintesis, dimana data yang dianalisis disatukan kembali untuk 

disintesiskan. Kemudian hasil dari analisis-analisis tersebut dilakukan suatu 

pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan 

perancangan. 

Adapun tahap yang dilalui yaitu : 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan 

perancangan. 

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta 

menyimpulkannya yang digunakan sebagai alternatif pemecahan. 

c. Mengadakan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi dan 

merumuskan hasil-hasil kedalam suatu rumusan konsep perancangan. 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan 

metode, ruang lingkup, dan sistematika penulisan pada penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas akan tinjauan teori tentang lansia. Rumusan masalah standar 

safety, psikologi arsitektur, study banding/survey lapangan 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN PERENCANAAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini membahas konsep arsitektur, perancangan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


