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ABSTRAK

Rumah Sakit Lansia adrlah bangunan pelayanan kesehann yong difungsikan untuk pemeiksaan, perawatan
dan pemeliharaan kesehoton pasien yang telah berusia lanjut (60 tahun keatas). Penanganan pasien berusia
lanjut tidak saia memerlukan peralatan yang canggih dan tenoga medis yang ahli dibidangnya, namun juga
diperlukan penltnganan secara non medis yang memiliki pengaruh besar terhadap proses penyembuhan.
Tuiuan dari penelitian ini adalah membuat olahan rancangan bangunan rumah sakit yang sesuai dengan
karakter dan peilaht lansia-
Selama ini rumah sakit didesain dengan tampilan yang iembenkan kesan meneganglan. Dengan warna
yang serba putih dan dengan nuonsa yang rernang-remang sena btu ruang dan tata lahan yang mengeiar
efekttfitas, akan memberikan dampqk negatip terhadap proses penyembuhan pasien lansia, Dengan
pendekatan 'healing'yang dipadu dengan konsep 'back to nawe' antuk bentuh konsep alvab untuk ruang
serta konsep rekreatif untuk tatanan lahan, dihasilkan sebuah rancangan Rttmah Sakit yang berbasis
peilaku lansia.
Konsep 'Back to Nature' dicapai melalui pemakaian material alant sebagaifnishing dengan pemilihan jenis
material yang tidak menbahayakan pasien lansia. Konsep abab dicapai melalui tata ruang yong
mengelompok dan pemilihan warno yang menciptakan suosana hangat dan abab serta penigunaan
handrail yang berfungsi untik memudahkan pasien dalam berperilaku. Sedangkan lconsep rekreati]-dicapai
melalui pembuatan taman dengan refeksiologi path, area senam lansia dan tempat berkunput dengan
pasien lain- Terapan ranutngan ini diharapkan mampu menunjang/menpercepat penyembihan pasien
lansia.

Kata kunci : rumah sahit lansia, healing, perilaku

PENDAHULUAN

Lansia adalah sebutan untuk orang yang berusia 60 tahun keatas. Jumlah lansia di
Indonesia hampir mencapai 12%o dan total penduduk Indonesia. Ditinjau dari sisi kesehatan, lansia
rentan terhadap berbagai penyakit, dan secara umum kemampuan fisik lansia mulai menurun. Hal
ini membuat lansia cenderung merasa terpuruk dan tenisihkan. Untuk meningkatkan angka
harapan hidup bagi lansia diperlukan penanganan yang tidak hanya dilakukan seclra medis namun
juga secara non medis, agar mampu membangkitkan sernangat lansia. Selama ini rumah sakit yang
tersedia untuk lansia antara lain Rumah Sakit Lansia Purwokerto, Klinik Gerontologi di RS Karya
Bakti, Bogor, RS Sanglah Danpasar (bangsal geriatric), RSCM instalasi geriatric, pada umumnya
hanyalah berupa poliklinilq yang terbatas hanya pada pemeriksaan secara medis. penanganan
secara non medis melalui psikologis dan perilaku lansia belum mendapatkan perhatian y*g 

"ntup.Rumah Sakit pada umunnya memberikan kesan seram dan menekan (secara psikologis) yang
sangat berpengaruh terhadap pasien lansia yang memiliki kejiwaan yang labil dan kondisi
kesehatan yang sensitif terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian diperlukan fasilitas bagi
lansia sebagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mireka dengan harapan
menciptakan lansia yang sehat dan mampu berperan dalam lingkungan sesuai dengan
kemampuannya.Untuk remenuhi penyediaan fasilitas bagi lansia dibutuhkan pendekatan yang
sesuai dengan kebutuhan psikologi dan perilaku pasie& karena akan berdampak pada proses
penyembuhan pasien" sehingga penanganan kesehatan lansia dapat lebih intensif dan cepat.

Permasalahan

-188 -
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Selama ini secara umum desain rumah sakit lebih mementingkan efisiensi dan efektifitas lahan dan

nrang, sehingga muncul tipologi yang menegangkan. Disamping itu faktor medis juga mendapat

perh;tian yang tebih dibanding faklor non medis. Dengan fakta tersebul maka permasalahan yang

ii*gk"t padi tulisan ini adalah bagaimana membuat konsep desain rumah sakit lansia yang

mampu memberikan efek kesembuhan pada pasien lansia secara non medis.

Tujuan
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membuat konsep desain rumah sakit lansia yang mampu

memberikan/mendukung proses penyembuhan pasien lansia melalui pendekatan healing dengan

berdasarkan pada perilaku lansia.

DASARTEORI

Rumah Sakit Lansia adalah bangunan pelayanan kesehatan yang difungsikan untuk

pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan pasien yang telah berusia lanjut (60 tahun

Leatas). Rumah Sakit Lansia berkaitan erat dengan Gerontologi, yakni suatu ilmu yang

mempelajari proses penuaan dan masalah yang akan terjadi pada lansia- Salah satu cabang dari

Gerontologi adalah Geriatri, yakni ilmu yang mempelajari kesehatan pada lansia dalam berbagai

aspek, yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Maryam, 2008). Pada prinsipnya Geriatri

m-ngusahakan masa tua yang bahagia dan berguna (Depkes RI,2000 dalam Maryan, 2008). Secara

lebih detail Maryam (2008) menyampaikan tujuan dan prinsip pelayanan Geriatri adalah sebagai

berikut:
Tujuan pelayanan Geriatri :

1. Mempertahankan derajat
gangguan/kesehatan

kesehatan setingi-tingginya sehingga terhindar dari penyakit atau

2. Memelihara kondisi kesehatan dengan
mental yang mendukung

aktivitas fisik sesuai kemampuan dan aktivitas

3. Melakukan diagnosis dini secara tepat dan memadai
4. Melakukan pengobatan yang tepat
5. Memelihara kemandirian secara maksimal
6. Tetap memberikannya bantuan moril dan perhatian sampai akhir hayatnya agar

kematiannya berlangsung dengan tenang

Prinsip-prinsip pelayanan Geriatri :

I . Pendekatan yang menyelurvh (biops ikos os ialispiritua[)
2. Orientasi terhadap kebutuhan klien
3. Diagrrosis secara terpadu
4. Team work (koordinasi)
5. Melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya

Lanjut usia (Lansia) sendiri merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Pada tahap ini,
lansia seringkali menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan

terintegrasi.
Menurut Hurlock (1980), ciri-ciri lansia adalah sebagai berikut :

a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari

faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia.

Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia'

b. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok

minoritas sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut

usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yangjelek terhadap lansia.

c. Menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia

mulai mengalami kemunduran dalam segala hal.
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d' Penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia
membuat lansia cenderung mengembangkan konsep 

-aiti 
yuog buruk Kar; p"rtutu-

yang buruk itra-membuat penyesnaian diri lansia menjadi bunrk.
Penmganan terhdag.laSsia- atas penyakit yang diderita, membutuhkan kecermatan tinggi,karela pada-dasarnya penyakit lansia tidak rranya oapat disembuhkan dengan tindakan medis saja,tetapi yang tidak kalah perrtingr,y" adalah tindakan non medis yang berhubungan dengan psikologis

lansia.
Perlu diketahui bahwa karakteristik penyakit lansia adalah :a' Penyakit biasanya.bersifat multiple (tidak berdiri sendiri), saling terkait dan kronisb. Bersifatdegeneratif

c. Sering menimbulkan kecacatan atau kematiand. Sering dis€rtei dengan masalah psikologi .tm sosiale. Etiologi:
- sebab penyakit pada lansia lebih bemiftt endogen (dari dalam tubuh) daripada

eksogen Hal ini disebabkan menunrnnya berbagai filngsitub,rh karenaproses menua.- Etiologi seringkali tersembunf
- Sebab penyakit lansia bersifat ganda (multiple) dan kumulatif, terlepas satu sama lain

ataupun saling mempengaruhi.
- Diagnosis'P$vakit pada lansia umurnnya lebih sukar daripada remqia atau dewasa,

karena seringkali tidak khas gejalanya danteluhan-keluhan tidak khas ian tidak ielas

Tipe dan Perilaku Lansia
Nugroho (2008) mengatakan bahwa tipe lansia bergantung pada karakter, pengaleman hidup,lingkungan, kodisi fisilg mental, sosial dan ekonominya-

a. Tipe arif bijaksau
Kaya dengan Flquh, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan jaman,
mempmyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, merirenuhi
undrngan, dan menjadi panutan

b. Tipe mandiri
Mengganti kegatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan,
lergaul dengan bman, dan memenuhi undanganc. Tipe tidakpuas
Konflik lahir batin menentang proses pemraan sehingga menjadi pemaralr, tidak sabar,

- mudah tersinggmg, sulit dilayani, pengkritik, dan banyak menuntut.d. Tipe Pasrah
Menerina dan menunggu nasib bailq mengikuti kegiatan agama dan melakukan pekerjaan
apa saja

e. Tipe bingung
Kaqet, kehilengen kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak
acuh

f. Tipe konstnrlf,if
Mempunyai intcgritas baik, dapat menikmati hidupnya, mempunyai toleransi tinggi,
humoristik, flebt:bel (luwes), dan tahu diri.

g. Tipeketergantrngan (dependent)
Bersikap pas4 tak berambisi, tahu diri, tak mempunyai inisiatip dan bertindak tidak
praktis.

h. Tipe defensif
Biasa merryrnyai pekerjaan yang tidak stabil, bersifat selalu menolak bantuan, emosinya
tak dapat dikmtcl, memegang teguh kebiasaaq dan bersikap kompulsif aktifi. Tipebermusuhan(hostility)
Selalu mangeluh' bersifat agresif, curiga dan m€nganggap orang lain sebagai penyebab
kegagalannya

j Tipe membeinci/menyalahkan diri sendiri (selhaters)
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Bersifat kritis terhadap diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri, tak mempunyai ambisi,

mengalami penunrnan kondisi sosio-ekonomi-

Upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia antara lain dilalrukan melalui pendekatan. Menurut

Woia Healih Organization (1982), pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

o Menikmati hasil pembangunan (sharing the benefits of social development)

. Masing-masing lansia mempunyai keunikan(individuality of aging persons)

o Lansia diusahakan mandiri dalam berbagaihal (nondependence)

o Lansia turut memilih kebijakan (choice)
. Memberikan perawatan di rumah (home care)
o Pelayananharus dicapai denganmudah (accessibility)
o Mendorong ikatan akrab antar kelompok/generasi(engaging the aging)

o 'fransportasi dan utilitas bangungan yang sesuai dengan larcia(mobility)
r Para lansia dapat terus berguna dalam menghasilkan karyaQtroductivity)
e Lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia (self-help care andfamily care\

Sisi Arsitektur diharapkan mampu menangkap kebutuhan para lansia dalam menunjang proses

penyembuhar, p"nyukitttya, sehingga mtrmpu menghasilkan suatu rancangan yang mendukung

proses penyembuhan penyakit pada pasien lansia.

]oy". (ZOOS) mengatakan bahwa mempelajari arsitektur berarti juga mempelajari hal-hal yang

tidak kasatmata sebagai bagian dirri realitas, realitas yang konkret dan realitas yang simbolik.

METODE

Metode yang dilalcukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan identifrkasi

yang diawali dengan proses mencari informasi dan menganalisis hubungan dasar perilaku lansia

ierta teUututran fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia tentang Rumah Sakit. Sasaran dari metode ini adalah untuk

mengetahui, mengamati dan mengidentifikasi tentang pemakai atau pengguna (lansia) dan

wadih p"iuy** (rumah sakit) sebagai dasar acuan dalam proses perencanaan Rumah Sakit

Lansia

HASIL DAI\ PEMBAHASAN

Rumah Sakit Lansia sangat diperlukan untuk mendukung upaya perawatan dan

penyembuhan atas penyakit yang diderita oleh para lansia. Para lansia memerlukan rumah sakit

y*g t 6,515 karena sifat, karaktir dan perilaku lansia juga sangat khusus, berbeda dengan pasien

dibawah usia 60 tahun. Rancangan arsitektur diharapkan mampu memahami keunikan lansia pada

aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Jadi penyembuhan atas penyakit pada lansia dilakukan

-ilul.ri tindakan medis dan non medis. Proses penyembuhan yang non medis ini selanjutnya

disebut sebagai 'healing' .

Dalam kaitannya dengan arsitektur, maka yang ingin dimunculkan dalam pendekatan

healingini adalah bagaimana saat lansia berperilaku maka elemen anitektural mampu merrrberikan

efek penyembuhan, slhingga proses penyembuhan sedapat mungkin lebih cepat dibanding dengan

proses penyembuhan medis pada umunnya.
Menyadari kekhususan tersebut, rumah sakit iansia didesain dengan menggunakan

pendekatan healing dengan berdasarkan pada perilaku lansia. Hal ini dimaksudkan untuk

membantu pasien lansia yang memerlukan penyembuhan yang tidak hanya secara medis namun

juga penyJmbuhan secara non medis. Selanjufirya elemen arsitektur yang diangkat dalam

pembihasan ini adalah bentuk, ruang dan tatanan lahan. Pendekatan healing dengan berdasar pada

perilaku lansia, dapat dilakukan melalui :

- Healing by Design
Healing by design adalah pendekatan rancangan yang berkaitan dengan bentuk yang diharapkan
mampu memberikan percepatan proses penyembuhan penyakit lansia. Aplikasi dati healing by
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design ini dipadu dengan konsep 'back to noture' untuk mendapatkan sebuah nrncangan yang
bemuansa alam yang diyakini mampu memhrikan kesan asri dan nyaman. Jadi sebuah rumah
sakit, terlebih untuk lansia, tidak hanya dituntut rmtuk menerapkan fonn follows function,
namun juga harus mampu memberikan nuansa yang asri, nyirman dan tenang. Perwujudan
dalam rancangan dapat dilihat pada gambar berikut :

Penggunaan Teksture dari batuan alanL difungsikan untuk
memberikan kesan alami pada bangunan.
Mengurangi bentukan yang kaku" dan masif.
Batu yang dipilih adalah batu palimanan, karena
tidak mamiliki bagian yang lancip den emarr jifta
dij adikan fi nishing dinding.

Penggunaan kolom expose pada fasade banguna4
selain difungsikan sebagai estetika, juga digunakan
sebagai sarana untuk membuat bidang fasade yang
terlalu panjang, menjadi terkesan lebih pendek.
Ini sangat berhubungan dengan psikologi pasien
itu sendiri, dimana jika berada di seb"ah lorong
yang panjang, para lansia akan merasa tidak
n)raman.

Fasade bangunan menggunakan

material batuan sebagai bentukan yang

mengurangi kesan masif.

Penggunaan overstek yang lengkung

menunj ang kesan dinamis/fl eksibel

Menempatkan tanaman pada dinding
bangunan yang bet'endela, sehingga
secara fasade bangunan tidak
mengensankan kaku.

Healing by Colour
Healing by colour adalah pendekatan rancangan dengan menggunakan warna pada ruang yang
diharapkan mampu memberikan percepatan pada proses penyembuhan lansia. Dipadu dengan
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konsep akrab, akan 6ilp5ilkan suatu rancangan yang rnampu memberikan terapi dimana secara

psikologis akan memberikan optimisme pada pasierl Alrab pada rancangan diterapkan melalui

penyediaan ruang bersama yang dapat dipergunakan oleh para lansia unhrk bersosialisasi,

iebagai upaya untuk mewadahi kelompok minoritas lansia dalam mengusir rasa kesepian.

Terapan healing by colour dapat dilihat pada gambar berikut :

Penggunaan handrail vntttk membantu pasien lansia berjalan
sekaligus terapi

Penggunaan
warna hijau
menjadikan
suasana lebih
sejuk sehingga
dapat
memberikan
semangat pada

pasien lansia

Penggunaan parquite pada bahan lantai dimaksudkan
agar lantai tidak licin.

Penggunaan foot stepper dengan warna yang berbeda dapat

menjadi pengarah jalan bagi pasien lansia

Sebagai jawaban akan kebuhrhan lansia yang mengalami kemunduran fungsi fisik tubuhnya

(seperti susah berjalan dan lemahnya otot tubuh) maka dipasang)ah handrail yang berfungsi

untuk memudahkan pasien berperilaku di dalam area ruang rawat inapnya. Berjalan dengan

bantuan handrail, secara tidak langsung pasien melakukan terapi, yang tidak didapatkan jika
pasien hanya duduk di kursi roda atau hanya tidur-tiduran diatas tempat tidur.

Penggunaan foot stepper pada lantai yang menjadi sirkulasi pasien lansia berfungsi untuk

mengurangi licin yang dapat mengakibatkan terpeleset yang sangat berbahaya bila dialami oleh
pasien lansia.

Penggunaan wama hijau pada dinding ruangan menjadikan suasana lebih sejuk dan nyaman,

sehingga dapat memberikan semangat pada pasien lansia.

Healing by Activity and Behaviour
Healing by activity and behaviour adalah metode penyembuhan pasien melalui rangsangan

gerak dengan perilaku dan aktivitas yang digemari pasien lansia. Dipadu dengan konsep

rekreatif, dihasilkan sebuah taman yang tidak hanya sebagai pemandangan tapi juga dapat

dipakai sebagai tempat untuk beraktivitas, tentunya dengan memperhatikan material dan

elemen-elemen yang memudahkan pasien lansia untuk bergerak. Aplikasi dari healing by

activity and behaviour ini dapat dilihat pada gambar berikut :
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Disamping m€rupakan area
taman terbuka yang
difungsikan sebagai area
rekreatifbagi pasien baik
bagi pasien yang rawat inap
mauPu pilsi€Nr yang sedang
rawat jalan Pada area ini
disediakan area refleksiologi
path dengan air mancur
yang dihiasi dengan tanaman
yang beranefta warna.
Menciptakankesegaran dan
sanna terapi bagi pasien
lansia.

Area taman terbuka yang difungsikan sebagai area rckreatif bagi pasien lansia baik yang rawat inap
maupunpasienyangrawatjalan. Pada area ini disediakan arearefleksiologi pathdengan air
mancur yang dihiasidengan tanaman yang beraneka warna untuk menciptakan kesegaran dan
sarana terapi bagi pasien

KESIMPTJLAN

Rumah sakit khusus mtuk lansia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi
lansia, karena pada rumah sakit lansia penanganan pasien dilakukan tidak saJa secari medis nu*rr.,
juga non medis melalui psikologi dan perilaku lansia
Melalui hadirnya rancangan yang diiakukan melalui pendekatan healing by design, healing by
colour, healing by activity and behaviour dan berbasii perilaku diharapian mampu memberikan
percepatan dalan penyembuhan pasien lansia
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