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Abstrak

Proporsi penduduk lanjut usia (lansia) di perkotaan secara global maupun nasional semakin
meningkat. Fenomena peningkatan lansia secara global telah diantisipasi  oleh WHO
melalui Konsep Kota Ramah Lansia (Age Friendly City). Secara nasional pemerintah daerah
perlu mengantisipasi melalui  berbagai kebijakan dan program  untuk mewujudkan Kota
Ramah Lansia. Salah satu elemen penentu Kota Ramah Lansia adalah taman kota. Untuk
menuju Kota Ramah Lansia, Kota Bogor memerlukan kajian tentang pengembangan Taman
Kota Ramah Lansia.  Tujuan penelitian adalah : Menganalisis penyebaran  taman kota
Bogor yang dapat dijadikan taman ramah lansia; Menganalisis kondisi eksisting taman kota
di Kota Bogor  sebagai taman ramah lansia; Menganalisis Kebutuhan  taman kota ramah
lansia di kota Bogor pada tahun 2035. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis
kualitatif, Gap analysis, dan proyeksi penduduk . Hasil analisis terhadap penyebaran taman
yang dapat disebut Taman Kota menghasilkan Taman Heulang dan Taman Sempur sebagai
taman kota. Kondisi eksisting Taman Heulang sebagai taman ramah lansia adalah cukup
(75), sedangkan Taman Sempur adalah kurang baik (41,66). Kebutuhan taman kota ramah
lansia di Kota Bogor tahun 2035 adalah 1 unit dengan luas 79.430 m2 . Strategi
pengembangan Taman Kota ramah lansia adalah dengan meningkatkan kualitas taman
Heulang dan membentuk taman kota yang memenuhi kriteria taman kota  yaitu Taman
Malabar

Kata kunci :  Penduduk Lansia; Ramah Lansia, Taman kota.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Memasuki abad 21, ada dua hal yang menjadi kecenderungan global yaitu

meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (lansia) dan urbanisasi (WHO, 2007). Pada

tahun 2050  tingkat  urbanisasi akan semakin besar, diperkirakan hampir dua per tiga

penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Dilain pihak pertumbuhan penduduk  usia

lanjut  (lansia), yaitu penduduk berusia diatas 60 tahun, di seluruh dunia meningkat

sangat cepat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Proporsi penduduk lansia

menjadi lebih besar dibandingkan  penduduk usia anak dan remaja (Musa, 2016). Hal

tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan perkotaan di masa depan, juga harus

ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat kota

termasuk penduduk lansia.

Pada tahun 2035 tingkat urbanisasi di Indonesia mencapai 66,6% (BPS 2013)

Proporsi penduduk lansia mengalami peningkatan yang cukup tinggi.  Proporsi penduduk

lansia  tahun 2010  adalah 7,56%,  pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,49% , tahun

2017  diperkirakan mencapai 9,03 % , tahun 2025 diperkirakan mencapai 11,83 %,  dan

pada tahun 2035 penduduk lansia diperkirakan 15,77% (BPS, 2013).  Hal tersebut berarti

berdasarkan struktur umur, Indonesia saat ini sedang menuju negara berpenduduk tua

(aging population), sebagian besar mereka berada di perkotaan.

Kesejahteraan lansia telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lansia khususnya pasal 8 dinyatakan bahwa  pemerintah, masyarakat dan

keluarga bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Berdasarkan

kondisi tersebut, maka sudah selayaknya pemerintah kota memberikan perhatian

terhadap penduduk lansia melalui berbagai kebijakan dan program yang ditujukan

kepada mereka.  Sehingga penduduk lansia terjamin kesejahteraannya dan tidak menjadi

beban masyarakat.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk lansia harus menjadi salah satu bahan

pertimbangan kebijakan  perencanaan kota. Pada  tataran global konsep kota ramah

lansia  (Age friendly city) telah di dengungkan sejak tahun 2002 oleh World Health

Organization (WHO).  Untuk mengukur sebuah kota masuk dalam kriteria  ramah lansia ,

WHO membuat 8 dimensi Kota ramah lansia (WHO, 2007). Salah satu dimensi adalah

Bangunan dan ruang terbuka. Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka  dalam

sebuah kota.
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Taman merupakan aset berharga bagi kota karena dapat berfungsi sebagai tempat

untuk kegiatan fisik, interaksi sosial, interaksi dengan alam, relaksasi serta dapat

meningkatkan kesehatan penduduk perkotaan (Mahdiar dan Dali, 2016; Payne, dkk,

2005). Taman memberikan berabagai bermanfaat bagi lansia (Loukaitou-Sideris, dkk,

2016 ). Untuk lansia yang terisolasi secara sosial, taman dapat mengurangi prevalensi

isolasi sosial, memberi peluang untuk interaksi antargenerasi, dan menciptakan sense of

place dan keterikatan (Loukaitou-Sideris, dkk, 2014). Oleh karena itu taman kota adalah

salah satu elemen kota yang dibutuhkan lansia untuk menyehatkan rohani dan

jasmaninya.

Konsep taman kota  ramah lansia  belum banyak diimplementasikan dalam

perencanaan kota-kota di Indonesia. Terdapat tiga kota besar di Indonesia yang

mempunyai taman kota dengan label “Taman Lansia”, yaitu Kota Surabaya, Bandung,

dan Jakarta. Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi peningkatan laju

pertumbuhan penduduk lansia di perkotaan dan mewujudkan kota ramah lansia seperti

yang dicanangkan WHO, diperlukan kajian tentang pengembangan taman kota  menjadi

taman kota ramah lansia sebagai salah satu elemen penentu kota ramah lansia.

1.2. Perumusan Masalah

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2035 akan menuju provinsi berpenduduk tua ,

(aging population) dimana proporsi penduduk lansia mencapai 16,02 % (BPS, 2013).

Fenomena peningkatan lansia ini perlu diantisipasi  oleh pemerintah melalui berbagai

kebijakan dan program  untuk mewujudkan kota ramah lansia.  Salah satu komponen

pembentuk kota adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk taman. Taman kota merupakan

fasilitas yang sangat dibutuhkan lansia untuk menjaga kesehatan rohani dan jasmaninya,

agar  kehidupannya tetap berkualitas sejalan dengan bertambahnya umur.  Dalam Taman

kota para lansia dapat berinteraksi dengan masyarakat, menikmati keindahan , santai,

membaca buku , atau berolah raga ringan .

Sebagai bagian dari provinsi Jawa Barat , Kota Bogor yang merupakan kota

kedua terbesar di Provinsi Jawa Barat,  juga mengalami proporsi penduduk lanjut usia

yang cukup tinggi pada tahun 2035.  Kota Bogor sebagai salah satu kota yang terpilih

sebagai proyek Percontohan  Program Kota Hijau  (P2KH) yang digagas Departemen

Pekerjaan Umum, mempunyai beberapa taman kota  dan terus berupaya memambah

maupun menata taman-taman kota yang sudah ada.  Akan tetapi sampai saat ini taman

kota yang ada di kota Bogor belum secara khusus mengadopsi konsep taman kota ramah

lansia.
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Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penyebaran taman kota di kota Bogor  yang dapat dijadikan taman

ramah lansia.

2. Apakah taman kota yang ada sudah memenuhi kriteria taman ramah lansia

3. Berapa  kebutuhan dan bagaimana pengembangan taman kota ramah lansia di Kota

Bogor.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penentuan taman kota di Kota Bogor

2. Menganalisis kondisi eksisting taman kota di Bogor  sebagai taman ramah lansia

3. Menganalisis Kebutuhan  taman kota ramah lansia di kota Bogor pada tahun 2035

4. Strategi Pengembangan Taman Kota Ramah Lansia Kota Bogor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kota Bogor, karena dapat menjadi

masukan bagi  pembentukan atau pengembangan taman di kota bogor menjadi

taman ramah lansia.

2. Penelitian ini bermanfaat bagi perkuliahan di program studi perencanaan wilayah

dan kota, khususnya yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pakuan.  Dalam

penelitian ini  ditawarkan  konsep  perencanaan  taman kota ramah lansia

sebagai bahan kajian dalam  mata kuliah Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

atau Perencanaan Kota.

1.5. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Kerangka Berfikir Pengembangan
Taman Kota Ramah Lansia

Abad 21 Urbanisasi dan proporsi lansia di
perkotaan meningkat. Perencanaan kota perlu
mengantisipasinya. Salah satunya melalui Konsep
Kota ramah lansia yang digagas WHO tahun 2002.
Salah satu komponen kota ramah lansia adalah
Taman kota ramah lansia. Penentuan taman kota
didasarkan pada kriteria Taman kota. Kondisi Taman
Kota yang terpilih dianalisis untuk mengetahui apakah
sudah memenuhi  kriteria Taman ramah lansia.
Kebutuhan Taman Kota ramah lansia di tahun 2035
dihitung menggunakan proyeksi penduduk; proporsi
penduduk lansia ; dan kebutuhan ruang.  Konsep
pengembangan Taman Kota Ramah Lansia dikaji
berdasarkan kebijakan terkait pertamanan di kota
Bogor, kondisi taman kota eksisting, kebutuhan taman
ramah lansia; dan kriteria taman ramah lansia.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses

penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik

(Wijayanti, 2008). Batas usia  penduduk lansia menurut World Health Organization

(WHO) maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia adalah lebih besar sama dengan 60 tahun. Demikian pula

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Pada

kelompok umur  yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut

Aging Process atau proses penuaan (WHO, 2007). Proses penuaan, sebagai akibat dari

bertambahnya usia, merupakan  proses  alami  yang ditandai dengan kemunduran fisik,

mental dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain (Hermawati, 2015). Kondisi

kesehatan fisik lansia berpengaruh terhadap kesehatan mental lansia (Sutikno, 2015;

Kurnianto, 2015). Selanjutnya kondisi kesehatan fisik dan mental akan berpengaruh

pada aktivitas ekonomi dan sosial lansia (Dehe, dkk, 2016).

Menurut Sarkisian dan Stenberg (2013), secara umum, lansia mempunyai

karakteristik sebagai berikut: a. Perubahan sensorik dan peseptual; b. Penurunan

mobilitas fisik karena perubahan dalam efisiensi otot dan koordinasi sehingga cenderung

lambat, kurang kuat, kuarang akurat dan kurang percaya diri dalam berjalan, memanjat,

mendorong dan menarik sesuatu barang; c. Berpootensi kehilangan dalam pemahaman

dan orientasi, termasuk: kehilangan ingatan, kelupaan, disorientasi dan inkoherensi; d.

Berpotensi mengalami penurunan kontak sosial yang disebabkan oleh masa pensiun,

penurunan kesehatan, atau kematian teman intim.

Secara spasial, lansia dengan segala keterbatasan yang dimilikinya  mempunyai

pilihan ruang yang lebih sempit (Hermawati, 2015). Lansia mungkin sangat peka

terhadap perubahan fisik dan lingkungan perkotaan (Buffel, dkk,  2012) Lansia secara

psikologis membutuhkan tempat/lingkungan yang memberikan rasa nyaman dan aman,

baik secara fisik maupun psikologis( Pae, 2017). Oleh karena itu mereka memerlukan

disain kota yang akomodatif terhadap kondisi fisik dan psikis yang mereka alami agar

tetap sejahtera.

Hak penduduk lansia untuk hidup sejahtera telah diakomodasi oleh pemerintah

melalui  UU no 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang pelaksanaannya diatur
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dalam Peraturan pemerintah no 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Lansia. Di dalam UU no 13 Tahun 1998 tersebut tercantum bahwa

upaya peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan agar penduduk lansia tetap dapat

diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan.    Dalam UU no 13

tahun 1998  tersebut tercantum  bahwa penduduk lansia berhak mendapat kemudahan

dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.  Selanjutnya dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, disebutkan pula pemerintah dan

masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada lanjut usia.

Fasilitas rekreasi dan olah raga dapat disediakan oleh pemerintah kota dalam bentuk

taman-taman kota yang mudah diakses oleh para lansia.

2.2. Kota Ramah Lansia

Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA 2002) yang dihadiri 157

negara termasuk Indonesia,  dicanangkan tentang Kota Ramah Lansia (Age Friendly

City). Kota ramah lansia merupakan satu dari tiga prioritas Rencana Aksi Internasional

tentang Kelanjutusiaan,  yang dikukuhkan oleh PBB di Kota Madrid pada tahun 2002

(Hermawati, 2015).  Kota Ramah Lansia  ini merupakan suatu bentuk pengakuan

terhadap keberadaan penduduk lansia yang semakin meningkat (Musa, 2016).

Pencanangan Kota Ramah Lansia global merupakan suatu gerakan berbagai kota

di setiap  negara di dunia yang mendukung lingkungan ramah bagi lansia. Fokus program

kota ramah lansia adalah menata infrastruktur yang ramah lansia, baik di dalam rumah

maupun lingkungan sekitar lansia ( Hermawati, 2015). Dengan demikian, pembentukan

Kota ramah lansia diharapkan akan mempermudah penduduk lansia dalam beraktifitas,

menerima informasi yang dibutuhkan, memperoleh kenyamanan  saat bepergian serta

tidak mengalami kesulitan dalam mengakses sarana prasarana publik.

Konsep Kota Ramah Lansia yang digagas oleh World Health Organization (WHO)

sangat komprehensif. World Health Organization(WHO) telah membuat pedoman kota

ramah lansia, yang berisi 9 (sembilan ) kriteria pembangunan Kota Ramah Lansia yaitu

(WHO, 2007):

a. Outdoor spaces and buildings (Ruang terbuka dan bangunan),

b. Transportation (Transportasi),

c. Housing (Perumahan),

d. Social participation (Partisipasi sosial),

e. Respect and social inclusion (Penghormatan dan penghargaan dari lingkungan

sosialnya),
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f. Civic participation and employment (Partisipasi dan pekerjaan),

g. Communication and information (Komunikasi dan informasi),

h. Community support and health services (Dukungan masyarakat dan layanan

kesehatan).

2.3. Taman Kota

Taman kota didefinisikan sebagai area ruang terbuka yang sebagian besar

didominasi oleh vegetasi dan air, dan umumnya diperuntukkan bagi penggunaan umum

(Konijnendijk, dkk, 2013). Peran taman di kota dan kawasan metropolitan perkotaan

sangat penting karena taman dapat mempengaruhi kualitas kehidupan, pembangunan

ekonomi, kesehatan, dan banyak aspek kehidupan kota lainnya(Levitz, 2014). Taman

adalah tempat yang sangat penting bagi kesehatan, aktivitas fisik dan penyegaran

(McCormack, dkk, 2010; Saleem dan Kamboh, 2013). Masyarakat  memiliki perasaan

positif saat berkunjung ke taman (Saleem dan Kamboh, 2013). Taman kota menyediakan

peluang lokal untuk berbagai jenis kegiatan rekreasi dan memainkan peran penting dalam

mendorong aktivitas fisik di antara berbagai anggota masyarakat (usia, suku, dan

kemampuan ekonomi) (McCormack, dkk, 2010). Taman berfungsi sebagai tempat

interaksi sosial dan menawarkan Istirahat yang alami bagi penduduk perkotaan

(McCormack, dkk, 2010). Melihat dan menghabiskan waktu di alam telah terbukti dapat

meningkatkan kesehatan fisik, kinerja otak dan penurunan depresi (Krey, 2016). Taman

dapat membantu membangun komunitas karena dapat menyediakan tempat berkumpul

di antara masyarakat yang beragam dan dapat mendorong interaksi antar generasi (Krey,

2016).

2.4. Taman Kota  Ramah Lansia

Salah satu indikator pembangunan kota ramah lansia adalah ruang terbuka (open

space) (WHO,2007). Taman adalah ruang ideal untuk menciptakan daerah yang mudah

diakses dan inklusif di kota ramah lansia (Krey, 2016). Taman adalah tempat penting di

lingkungan perkotaan karena banyak manfaatnya untuk lansia (Loukaitou-Sideris, dkk,

2016, Payne dkk, 2005). Taman  bermanfaat bagi lansia karena merupakan tempat

berolahraga,  kesehatan, relaksasi, dekat dengan alam, bersenang-senang, berkegiatan,

belajar, dan interaksi sosial (Payne, dkk, 2005), Taman juga dapat berfungsi sebagai

tempat untuk membangun kohesi antar generasi di lingkungan sekitar (PCA, 2011).

Dengan demikian taman kota dapat menjadi tempat di mana para lansia dapat berolah

raga, relaksasi sehingga mengurangi stres, berinteraksi dengan lansia lainnya, berkumpul
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dengan keluarga. Sehingga dapat membantu lansia mengembangkan hubungan positif

dengan lingkungan sekitar dan merasa menjadi bagian dari komunitas lansia.

Keterkaitan lansia dengan taman kota dapat dijelaskan secara biologis, psikologi

dan sosial (Biopsikososial) (Loukaitou-Sideris, dkk, 2014).  Pendekatan Biopsikososial

perlu diperhatikan dalam hubungan dengan taman kota sebagai ruang terbuka hijau bagi

lansia.  Secara biologi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan lansia

yaitu : gender, sakit secara fisik, disabilitas, kerentanan genetik, fungsi imun, kimia syaraf,

reaktivitas stres, dan efek obat (Loukaitou-Sideris, dkk, 2014; ). Secara  Psikologis

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan lansia adalah : memory,

sikap/keyakinan, personaliti, perilaku, emosi, dan kemampuan menghadapi tauma masa

lalu (Loukaitou-Sideris, dkk, 2014). Secara sosial beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap kesehatan lansia adalah: dukungan sosial, latar belakang keluarga, latar

belakang budaya, status sosial-ekonomi, dan pendidikan(Loukaitou-Sideris, dkk, 2014).

Interaksi biopsikososial tersebut terhadap kesehatan lansia (Gambar 1).

Gambar 1 . Interaksi Biopsikososial pada Lansia
(sumber: Loukaitou-Sideris, dkk, 2014)

Konsep sehat berdasarkan WHO, tahun 1946 adalah   tidak hanya sehat fisik, tetapi

juga sehat mental dan emosional. Ruang terbuka berpengaruh positif pada kesehatan

orang tua karena dapat membantu orang tua untuk meningkatkan kesehatannya baik

secara fisik, emosional maupun sosial. Sehat secara fisik dengan bergerak dan

menghirup udara segar di luar rumah, sehat secara sosial karena dapat berinteraksi

dengan pengunjung taman lain dari berbagai usia, ditemani anak, cucu, suami/istri,

kakak/adik. Hal tersebut karena interaksi sosial secara positif mempengaruhi kualitas
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hidup dan kepuasan hidup (Loukaitou-Sideris, dkk, 2014). Sehat secara mental karena

dapat beradaptasi dengan lingkungan, seperti mengatasi rasa cemas (jatuh, tersesat

dana lain-lain), meningkatkan percaya diri karena bertemu dengan sesama lansia yang

mungkin mempunyai problem emosional yang mirip atau bahkan lebih parah.

Taman ramah lansia perlu dirancang dengan melibatkan pemikiran dan harapan

para lansia agar memenuhi kebutuhan mereka. Taman kota yang dirancang ramah lansia

akan memberikan pada para lansia kesempatan untuk interaksi sosial, relaksasi, dan olah

raga pasif dan aktif, selain itu juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk membangun

kohesi antar generasi di lingkungan sekitar (PCA, 2011). Peningkatan kualitas taman

kota sebagai taman ramah lansia akan memiliki dampak besar pada mobilitas,

kemerdekaan dan kualitas hidup orang lansia dan mempengaruhi kemampuan mereka

menjadi lansia yang sejahtera.

Kebutuhan lansia akan ruang terbuka harus memenuhi 6 kualitas(Sarkissian, dan

Stenberg, 2013)

 Dilengkapi Isyarat visual (tengarai, papan reklame dll.) Dan isyarat taktil

(perubahan tekstur pegangan, dinding dan jalur jalan, yang dapat memberikan

informasi tentang lokasi dan jalur sehingga orang tua dapat menyesuaikan diri dan

bernavigasi dengan mudah.

 Menawarkan potensi eksplorasi untuk membantu arah dan orientasi, memenuhi

kebutuhan penyandang disabilitas atau gangguan sensorik (visual, auditori), serta

memberikan kontribusi terhadap estetika dan variasi tekstur ruang terbuka. Hal

tersebut dilakukan melalui penyediaan benda, tekstur, pengalaman dan sensasi

yang beragam.

 Memberi kesempatan di mana orang tua dapat memilih untuk berada pada: ceruk

yang terisolasi, atau lokasi yang mendorong atau meningkatkan kesempatan

untuk sosialisasi, atau lokasi yang mewakili mereka, namun ada pemisahan

secara spasial.

 Dapat diakses oleh semua orang, meskipun ruang terbuka tertentu harus

dirancang untuk mendorong jenis kelompok pengguna tertentu melalui

'kepemilikan' yang dirancang, namun lingkungan luar harus memenuhi beragam

komunitas dan aksesibilitas dan persyaratan mereka yang berbeda.

 Mendorong ketidaktergantungan: Lingkungan hunian harus dirancang untuk

membina dan mendorong ketidaktergantungan.

 Dapat dibangun dan diperihara secara ekonomis
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Lansia akan mengalami perubahan-perubahan secara fisik dan psikis, oleh karena

itu kebutuhan pelayanan fasilitas bagi lansia dan non-lansia tentunya akan berbeda.

Banyak taman kota yang tidak dapat diakses oleh lansia, beberapa hambatan yang

sering dijumpai adalah tidak aman, kurang bersih, bising, jumlah toilet dan tempat duduk

yang terbatas, terlalu terang,  dan kurang peneduh terhadap cuaca (WHO, 2007).

Penelitian di Philadelpia tahun 2011 tentang Taman kota Ramah lansia

menggunakan beberapa kriteria yaitu (PCA, 2011):

1. Ada angkutan umum yang mudah diakses, terlindung, dan ditandai dengan baik

ke taman

2. Trotoar bebas dari penghalang, cukup lebar untuk kursi roda dan memiliki kerb

3. Ada banyak area dan jalur yang teduh untuk menghindari paparan berlebih

terhadap panas matahari

4. Semua tangga memiliki pagar(railing)

5. Toilet umum (di luar rumah dan di dalam ruangan) cukup banyak, bersih,

terpelihara dengan baik, dan mudah diakses

6. Semua papan informasi tentang taman cukup besar dengan tulisan yang jelas

7. Taman dirancang dengan mempertimbangkan kelompok usia ramah lansia.

Kriteria kriteria tersebut dirinci menjadi indikator-indikator  untuk taman kota ramah lansia

yaitu (PCA, 2011):

a) Jalur jalan kaki bebas dari penghalang, cukup lebar untuk kursi roda dan memiliki

kerb.

b) Terdapat area, struktur, dan jalan yang teduh untuk menghindari paparan panas

dan sinar matahari.

c) Tempat duduk dirancang dengan tepat (dengan alas tangan), jumlahnya cukup

dan terpelihara dengan baik

d) Perkerasan jalur jalan kaki  non-slip dan dapat menyerap air(poros).

e) Semua tangga memiliki pagar (railing), dan setiap anak tangga dicat berbeda.

f) Jalur sepeda terpisah dari jalur pejalan kaki

g) Toilet umum cukup banyak, bersih, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses

h) Penyeberangan yang cukup jumlahnya, menggunakan suara dan lampu penanda

bagi penyebrang dan durasi waktu melintas yang cukup untuk lansia.

i) Semua jalur yang dapat dilalui kursi roda aman tidak menyebabkan kursi roda

terperosok.

j) Untuk keselamatan  harus tersedia pencahayaan jalan yang baik, tempat

panggil/telpon darurat dan patroli
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k) Terdapat air mancur

l) Ada angkutan umum yang mudah dijangkau, terlindung, dan ditandai dengan baik

ke daerah tersebut

m) Ada area drop-off / pick-up

n) Semua papan informasi tentang taman cukup besar dengan tipe huruf yang jelas.

o) Tersedia parkir di dekat pintu masuk taman.

p) Peringatan tentang keharusan mengikat hewan peliharaan yang dibawa, dan

pelaksanaannya diawasi petugas.

Menurut WHO (2007) Beberapa indikator yang perlu diperhatikan terkait dengan

ruang terbuka yang diperlukan lansia adalah :

a) Lingkungan taman menyenangkan, aman, bersih dan hijau

b) Taman merupakan tempat yang memadai bagi orang untuk beristirahat

c) Penyeberangan untuk pejalan kaki aman dilengkapi rambu penyebrangan dengan

durasi yang cukup untuk lansia menyeberang.

d) Ada pemisahan antara jalur pejalan kaki dan jalur sepeda sehingga aman bagi

lansia.

e) Terdapat transportasi umum dan selter yang dapat diakses dari dan ke arah

taman.

f) Pavement bebas dari penghalang, cukup lebar untuk kursi roda,miliki kerb, tidak

licin , terawat, dan mulus.

g) Semua tangga dilengkapi dengan susuran tangga(railing), tidak terlalu tinggi atau

curam, tidak licin.

h) Terdapat ramp untuk yang berkusi roda

i) Terdapat tempat duduk untuk istirahat

j) Toilet umum (di luar ruangan dan di dalam ruangan) cukup banyak, bersih,

terpelihara dengan baik, dan mudah diakses oleh lansia.

k) Semua papan informasi tentang taman cukup besar dengan tulisan yang jelas.

Peneltian di Los Angeles yang dilakukan Loukaitou-Sideris, dkk, (2016)

menyebutkan terdapat 6 kriteria taman kota ramah lansia yaitu :

1. Aman/Keamanan terdiri dari 4 indikator yaitu aman dari kejahatan, aman dari

jatuh/terpeleset, aman dari lalu lintas, dan aman secara psikis.

2. Kontak dengan alam terdiri dari 6  indikator pohon, elemen air, satwa, suara alam

yang menenangkan, tanaman pencegah kebisingan, tanaman bunga  dan buah

3. Disain ergonomik yang ramah lansia terdiri dari 8 indikator yaitu desain tempat

duduk (ringan, material alami, ergonomik); lokasi tempat duduk teduh;  warna
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tempat duduk dan perkerasan menuju tempat duduk terlihat kontras; material tidak

menyilaukan dan pencahayaan sedang; mudah menuju kran/tempat air; toilet dan

tempat sampah banyak jumlahnya, luas dan bersih; perkerasan jalur jalan kaki tidak

menghambat gerakan; ramp dengan kemiringan landai

4. Aksesibility terdiri dari 7 indikator yaitu lokasi taman dekat fasilitas yang dibutuhkan

lansia; mudah mencapai tempat turun naik penumpang; ada trotoar/jalansetapak

penghubung; jalan penghubung landai dan rata; tempat parkir utk orang cacat

cukup luas; tersedia tempat duduk/istirahat sepanjang jalan menuju taman; papan

penanda menggunakan huruf yang besar dan  terlihat oleh yang menggunakan

kursi roda.

5. Aktifitas Fisik terdiri dari 6 indikator yaitu jalur jalan kaki melingkar mempunyai titik

tujuan; jalur jalan kaki jalan dengan panjang dan tingkat kesulitan yang berbeda;

fasilitas olah raga utk lansia; lokasi fasilitas olah raga lansia tidak ditempat yang

ramai; lapangan berumput atau tempat yang datar untuk senam; fasilitas berkebun

untuk lansia

6. Sosial Suport terdiri dari indikator tempat duduk memungkinkan lansia berinteraksi;

papan permainan dan meja untuk main catur/kartu; acara sosial, ruang baca,

informasi lingkungan

Berdasarkan UU no 13/1998    tentang Kesejahteraan lansia, disebutkan bahwa

upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan,

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan yang diarahkan agar

lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan

dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan,

pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial lanjut usia. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan lansia

adalah melalui kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk

memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang meningkatkan mobilitas

lanjut usia.

Pelaksanaan UU no 13/1998 tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

no 43/2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Dalam PP no 43/2004 disebutkan antara lain :
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1. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum antara lain : pemerintah dan

masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada lanjut usia

dalam bentuk:

a) penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;

b) penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;

c) pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;

d) penyelenggaraan wisata lanjut usia; dan

e) penyediaan tempat kebugaran.

2. Kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum. Dalam hal ini setiap

pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah dan/atau masyarakat

dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia. 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. Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut

usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk fisik dan non fisik.

3. Aksesibilitas fisik pada pertamanan dan tempat rekreasi meliputi :

a) Akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;

b) Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;

c) Tempat duduk khusus/istirahat;

d) Tempat telepon

e) Tempat minum;

f) Toilet;

g) Tanda atau sinyal untuk akses lansia ke taman/tempat rekreasi

4. Aksesibilitas non fisik  untuk taman dan tempat rekreasi meliputi:

a) Pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan

penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang

disediakan bagi lanjut usia.

b) Pelayanan khusus antara lain penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan

gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan

prasarana pembangunan/fasilitas umum(Tabel.1).

Tabel 1 Pelayanan Untuk Lansia Pada Pertamanan dan Tempat Rekreasi
berdasarkan : PP no 43/2004

No Pelayanan Untuk Lansia Pada Pertamanan dan Tempat Rekreasi
1 Penyediaan tempat duduk khusus
2 Penyediaan alat bantu lanjut usia (railing tangga)
3 Penyediaan alat bantu lanjut usia (ramp dengan kemiringan landai untuk yang
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No Pelayanan Untuk Lansia Pada Pertamanan dan Tempat Rekreasi
berkursi roda)

4 Pemanfaatan taman-taman untuk olah raga
5 Akses ke pertamanan dan tempat rekreasi
6 Akses dari pertamanan dan tempat rekreasi
7 Akses di dalam pertamanan dan tempat rekreasi
8 Tempat parkir
9 Tempat naik turun penumpang

10 Tempat telepon
11 Tempat minum
12 Toilet
13 Informasi tentang taman dan tempat rekreasi
14 Tanda-tanda atau sinyal untuk akses menuju taman dan tempat rekreasi

Sumber: PP no 43/2004 interpretasi

Hasil peneltian tentang taman lansia dari segi arsitektur dan Geriatri yang dilakukan oleh

Hetyorini dan Ngestiningsih (2015) menggunakan 8 kriteria dan 30 indikator (Tabel 2).

Tabel 2 Kriteria Taman Lansia dari Segi Arsitektur dan Geriatri

No. Kriteria Taman Lansia Ditinjau dari segi Arsitektur dan Geriatri

1 Lokasi

 Mudah dijangkau/tidak terlalu jauh
 Dekat dengan halte
 Tidak dekat dengan kebisingan dan

polusi d.Udara sejuk
 Luas taman sesuai yang disarankan dan sesuai dengan jumlah

penduduk usia lanjut
 Jauh dari kriminalitas

2 Pencapaian

 Mudah diakses/aksesibel
 Terdapat trotoar yang memadai
 Pintu masuk nyaman dan aman (tidak licin dsb) untuk lansia dan

penyandang cacat
 Terdapat anak tangga dengan ketinggian yang mudah dijangkau
 Terdapat ram dengan kemiringan yang sesuai dan ada pegangan

3 Vegetasi

 Terdapat pohon peneduh yang cukup,
 Tanaman pengarah,
 Ground cover
 Tanaman estetis

4 Pola
lantai/pattern :

 Lantai dan jalan setapak tidak licin dan tidak berlumpur
 Terbuat dari bahan yang aman atau khusus
 Beberapa bagian lantai berfungsi sebagai sarana refleksi (misal :

batu refleksi dsb)
 Lebar jalan mencukupi
 Warna sebagai penanda

5 Warna

 Pemberian warna untuk menandai tepi tangga dan tangga bagian atas
dan bawah

 Warna sebagai pembeda jalur jalan antara jalur lansia-penyandang
cacat dan jalur untuk pengunjung normal

6 Penerangan
dalam taman

 Jumlah penerangan cukup
 Penerangan tidak menyilaukan
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No. Kriteria Taman Lansia Ditinjau dari segi Arsitektur dan Geriatri

7 Fasilitas
dalam taman

 Terdapat tempat istirahat (sitting group, bangku) dan letaknya tidak
 terlalu berjauhan
 Toilet terdapat pegangan tangan dan mudah dicapai, lantai toilet

tidak licin
 Saluran pembuangan air baik untuk mencegah lantai licin
 Dapat ditambahkan bak bunga untuk pemakai kursi roda

(desain khusus) atau fasilitas tambahan lain yang dapat
dimanfaatkan oleh lansia

 Bak tempat sampah yang mudah dijangkau

8 Parkir

 Mudah dijangkau
 Tersedia tempat parkir khusus untuk lansia dan penyandang cacat
 Dekat dengan halte
 Letak tempat parkir diupayakan berhubungan langsung dengan taman

Sumber : Hetyorini dan Ngestiningsih (2015)

Sintesis terhadap indikator-indikator yang dipakai oleh WHO (2007), PCA(2011),

Loukaitou-Sideris, dkk (2016) , PP no 43/2004 dan Hetyorini dan Ngestiningsih(2015)

dilakukan dengan cara mengelompokan beberapa indikator yang sejenis menjadi satu

kriteria (Tabel 3).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa kriteria dan indikator yang dipakai oleh

beberapa peneliti tersebut bervariasi dan masih dapat dikelompokan menjadi lebih

sederhana karena terdapat beberapa indikator yang dapat diklasifikasikan kedalam

beberapa kriteria. Indikator pada kriteria keamanan dapat dimasukan pada kriteria

fasilitas penunjang aktivitas dan kriteria aksesibilitas. Demikian pula indikator yang mirip

atau setara digabungkan.  Selanjutnya kondisi taman-tam kota dan kebiasaan

masyarakat kota Bogor juga menjadi bahan pertimbangan. Contohnya jalur pejalan kaki

di taman memang tidak dicampur dengan jalur sepeda karena umumnya sepeda dilarang

dibawa masuk ke taman karena luas taman di kota Bogor relatif kecil; peringatan untuk

tidak membawa binatang peliharaan  sudah tercantum dalam papan informasi, warna

sebagai pembeda antara jalur lansia /penyandang cacat  tidak dibutuhkan karena

diharapkan lansia dapat berinteraksi dengan pengunjung yang lain,  Tanaman pencegah

kebisingan, tanaman bunga dan buah digabung menjadi tanaman yang bervariasi. Satwa

dan suara alam yang menenangkan tidak dipakai sebagai indikator karena sulit dipantau

keberadaannya.  Tempat parkir dan pintu taman umumnya dekat, selain itu antara satu

taman dan taman lain berlokasi cukup jauh  sehingga tempat istirahat sepanjang jalan

menuju taman tidak dijadikan indikator. Kran air langsung minum,  lansia berkebun di

taman  umum dan ruang baca khusus di taman belum menjadi budaya di Kota Bogor,

sehingga tidak dijadikan indikator.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hasil sintesis terhadap kriteria taman kota

ramah lansia dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan WHO(2007), PCA(2011), Sideris

dkk(2016)dan PP no 43/2004 dan Hetyorini dan Ngestiningsih (2015)  dimodifikasi dan

diklasifikasi menjadi 5 kriteria dan 42 indikator (Tabel 4).

2.5. Penelitian Terkait Taman kota Ramah Lansia di Indonesia

Hasil penelusuran terhadap topik yang sama, ditemukan 4(empat) penelitian yaitu :

1) Irawaty (2014), dengan judul Hubungan Antara Persepsi Dan Tingkat Kepentingan

Lansia Terhadap Taman Langsat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

menggunakan metoda analisis Importance-Performance Analysis (IPA), hasil

penelitian adalah persepsi lansia terhadap Taman Langsat dan peningkatan

performa atribut Taman Langsat.

2) Mawarsari (2011), dengan judul Kriteria Lokasi Taman Bagi Masyarakat Lanjut

Usia Di Kota Surabaya,  metoda yang dipakai adalah analisis deskriptif terhadap

faktor yang berpengaruh dalam pertimbangan lokasi taman lansia dan kriteria

lokasi taman lansia, hasil penelitian adalah  diperolehnya kriteria untuk memilih

taman yang sesuai bagi lansia.

3) Hetyorini dan Ngestiningsih (2015),  dengan judul Kajian Geriatri Dan Ruang

Terbuka Publik Dalam Mendukung Penyediaan Taman Lansia Di Kota Semarang,

menggunakan metoda analisis deskriptif kualitatif terhadap 8 kriteria ruang

terbuka publik untuk lansia dari segi arsitektur dan geriatri hasil yang diperoleh

adalah dari 10 taman yang diteliti hanya taman Taman Pandanaran yang didesain

aksesibel terhadap lansia dan penyandang cacat.

4) Puruhita (2011), dengan judul Pengembangan Fasilitas Taman Lansia Sebagai

Sarana Leisure Keluarga Di Kota Bandung, menggunakan metoda deskriptif, hasil

yang diperoleh adalah kondisi fasilitas taman lansia, preferensi pengunjung,

potensi taman lansia dan hambatan pengembangan taman lansia.

5) Paramitasari,  A.U dan Prawira M. P. (2016) dengan judul Evaluasi Pasca Huni

(Post Occupancy Evaluation) pada Taman Lansia di Kota Bandung,

menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis POE (Post Occupancy

Evaluation), hasil yang diperoleh adalah evaluasi secara teknis terhadap sistem

fisik ,evaluasi  fungsional  dan evaluasi perilaku.

.
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Tabel 3 Kriteria dan Indikator Konsep Taman Ramah Lansia
Berdasarkan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia

N
o Kriteria

INDIKATOR
WHO (2007) PCA (2011) Loukaitou-Sideris, dkk

(2016)
PP no 43/2004 Hetyorini

&Ngestiningsih(2015)
1. Lokasi  Lingkungan taman

menyenangkan, bersih
dan hijau

 Taman merupakan
tempat yang memadai
bagi orang untuk
beristirahat

 Lokasi aman dari Kejahatan,
 Lokasi taman dekat fasilitas

yang dibutuhkan lansia

 Mudah dijangkau/tidak terlalu
jauh

 Dekat dengan halte
 Tidak dekat dengan

kebisingan dan polusi
 Udara sejuk
 Luas taman sesuai yang

disarankan dan sesuai
dengan jumlah penduduk
usia lanjut

 Jauh dari kriminalitas

2. Aksesibilitas  Terdapat transportasi
umum

 Terdapat shelter yang
dapat diakses dari dan ke
arah taman.

 Ada angkutan umum yang
mudah dijangkau

 Shelter  terlindung, dan
ditandai dengan baik ke
daerah tersebut

 Ada area drop-off / pick-up
.

 Mudah mencapai tempat turun
naik penumpang;

 Ada trotoar/jalansetapak
penghubung dari shelter

 Jalan penghubung landai dan
rata;

 Tanda atau sinyal untuk
akses ke taman

 Mudah mencapai taman
 Mudah memasuki taman
 Ada Tempat naik turun

penumpang


 Mudah diakses/aksesibel
 Terdapat trotoar yang

memadai
 Pintu masuk nyaman dan

aman (tidak licin dsb) untuk
lansia dan penyandang cacat

 Terdapat anak tangga dengan
ketinggian yang mudah
dijangkau

 Terdapat ram dengan
kemiringan yang sesuai dan
ada pegangan

 Parkir mudah dijangkau
 Tersedia tempat parkir khusus

utk lansia dan penyandang
cacat

 Parkir dekat dengan halte
 Letak tempat parkir

diupayakan berhubungan
langsung dengan taman
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N
o Kriteria

INDIKATOR
WHO (2007) PCA (2011) Loukaitou-Sideris, dkk

(2016)
PP no 43/2004 Hetyorini

&Ngestiningsih(2015)
3. 1

2
Tanaman
dan satwa

 Pohon,
 Satwa,
 Suara alam yang

menenangkan,
 Tanaman pencegah

kebisingan,
 Tanaman bunga  dan buah

 Terdapat pohon peneduh yang
cukup,

 tanaman pengarah,
 ground cover
 tanaman estetis

4. Pencahayaan  tersedia pencahayaan jalan
yang baik,

 Material tidak menyilaukan
 Pencahayaan sedang;

 Jumlah penerangan cukup
 Penerangan tidak menyilaukan

5. 3Fasilitas dan
keamanan

 Ada pemisahan antara jalur
pejalan kaki dan jalur sepeda
sehingga aman bagi lansia.

 jalur jalan kaki  bebas dari
penghalang

 Perkerasan Jalur jalan kaki
tidak licin

 Semua tangga dilengkapi
dengan railing

 Tangga tidak terlalu tinggi
atau curam, tidak licin

 Terdapat ramp untuk yang
berkursi roda

 Toilet umum terpelihara
dengan baik dan tidak licin

 Penyeberangan untuk
pejalan kaki aman dilengkapi
rambu penyebrangan
dengan durasi yang cukup
untuk lansia menyeberang

 Lingkungan taman aman
 Jalur jalan kaki  dengan

perkerasan cukup lebar
untuk kursi roda, memiliki
kerb, terawat, dan mulus.

 Terdapat tempat duduk
untuk istirahat

 Toilet umum (di luar ruangan

 Jalur sepeda terpisah dari
jalur pejalan kaki

 Jalur jalan kaki bebas dari
penghalang,

 Perkerasan jalur jalan kaki
non-slip dan dapat menyerap
air(poros).

 Semua tangga memiliki pagar
(railing),

 Setiap anak tangga dicat
berbeda.

 Penyeberangan yang cukup
jumlahnya, menggunakan
suara dan lampu penanda
bagi penyebrang dan durasi
waktu melintas yang cukup
untuk lansia.

 Semua jalur jalan  yang dapat
dilalui kursi roda aman tidak
menyebabkan kursi roda
terperosok.

 tempat panggil/telpon darurat
 patroli
 Peringatan tentang keharusan

mengikat hewan peliharaan
yang dibawa, dan
pelaksanaannya diawasi
petugas

 Jalur jalan kaki  dengan

 Aman dari Jatuh/terpeleset,
 Perkerasan jalur jalan kaki

tidak menghambat gerakan;
 Tangga dilengkapi ramp

dengan kemiringan landai
 Aman dari keramaian Lalu

lintas,
 Aman secara psikis Desain

tempat duduk (ringan dengan
material alami),

 Tempat duduk dirancang
ergonomik);

 Lokasi tempat duduk teduh;
 Perkerasan menuju tempat

duduk terlihat kontras dengan
tempat duduk;

 Toilet luas, bersih dan banyak
jumlahnya

 Papan informasi
menggunakan huruf yang
besar dan  terlihat oleh yang
menggunakan kursi roda.

 Terdapat Elemen air
 Tempat parkir utk orang cacat

cukup luas;
 Mudah menuju tempat minum/

tempat air;
 Tersedia tempat duduk

 Alat bantu lansia
 Railing pada tangga,
 Ramp dengan kemiringan

landai utk kursi roda
 Tempat duduk khusus

dirancang utk lansia
 Tempat Telepon
 Toilet
 Papan informasi
 Tempat parkir
 Tempat mimum
 Tempat olah raga

 Lantai dan jalan setapak tidak
licin dan tidak berlumpur

 Terbuat dari bahan yang aman
atau khusus

 Pemberian warna untuk
menandai tepi tangga dan
tangga bagian atas dan

bawah
 Warna sebagai pembeda jalur

jalan antara jalur lansia-
penyandang cacat dan jalur
untuk pengunjung normal

 Beberapa bagian lantai
berfungsi sebagai
sarana refleksi (misal :
batu refleksi dsb)

 Lebar jalan mencukupi
 Warna sebagai penanda
 Terdapat tempat istirahat

(sitting group, bangku) dan
letaknya tidak terlalu
berjauhan

 Toilet terdapat
pegangan tangan dan
mudah dicapai, lantai
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N
o Kriteria

INDIKATOR
WHO (2007) PCA (2011) Loukaitou-Sideris, dkk

(2016)
PP no 43/2004 Hetyorini

&Ngestiningsih(2015)
dan di dalam ruangan) cukup
banyak, bersih, , dan mudah
diakses oleh lansia

 Semua papan informasi di
taman cukup besar dengan
tulisan yang jelas

perkerasan cukup lebar untuk
kursi roda dan memiliki kerb.

 Terdapat area, struktur, dan
jalan yang teduh untuk
menghindari paparan panas
dan sinar matahari

 Tempat duduk dirancang
dengan tepat (dengan alas
tangan),

 Jumlah tempat duduk cukup
dan terpelihara dengan baik

 Toilet umum cukup banyak,
bersih, terpelihara dengan
baik, dan mudah diakses

 Semua papan informasi di
taman cukup besar dengan
tipe huruf yang jelas

 Terdapat air mancur
 Tersedia tempat parkir di

dekat pintu masuk taman

/istirahat sepanjang jalan
menuju taman;

 Jalur jalan kaki melingkar
mempunyai titik tujuan;

 Jalur jalan kaki dengan
panjang dan tingkat kesulitan
yang berbeda;

 Fasilitas olah raga utk lansia;
 Lokasi fasilitas olah raga

lansia tidak ditempat yang
ramai;

 Lapangan berumput atau
tempat yang datar untuk
senam;

 Fasilitas berkebun untuk
lansia

 Tempat acara/ kegiatan sosial,
 Tempat duduk memungkinkan

lansia berinteraksi;
 Papan permainan dan meja

untuk main catur/kartu;
 Ruang baca,
 Tempat sampah banyak

jumlahnya,;

toilet tidak licin
 Saluran pembuangan air baik

untuk mencegah lantai licin
 Dapat ditambahkan bak bunga

untuk pemakai kursi roda
(desain khusus) atau fasilitas
tambahan lain yang dapat
dimanfaatkan oleh lansia .

 Bak tempat sampah yang
mudah dijangkau

Sumber : WHO(2007); PCA(2011) dan Loukaitou-Sideris, dkk (2016), PP no 43/2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia; dan Hetyorini dan Ngestiningsih (2015)
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Tabel 4 Kriteria Dan Indikator Taman Ramah Lansia Hasil Modifikasi

No Kriteria Indikator
1 Lokasi 1. Lingkungan taman aman (ada patroli/keamanan taman)

2. Lingkungan taman tenang tidak bising (memadai untuk beristirahat)
3. Lingkungan taman bersih dan hijau
4. Lokasi taman dekat fasilitas yang dibutuhkan lansia
5. Lokasi mudah dijangkau dengan berbagai moda angkutan

2 Aksesibilitas
dan
keamanan

1. Terdapat tempat turun naik penumpang dapat diakses dari/ke arah
taman.

2. Penyeberangan untuk pejalan kaki aman dilengkapi rambu
3. Ada trotoar/jalansetapak penghubung dari shelter ke taman
4. Jalan penghubung landai dan rata;
5. Mudah memasuki taman bagi lansia (tempat masuk dilengkapi ramp

apabila berupa tangga)
6. Pintu untuk memasuk dan keluar taman diberbagai sisi taman
7. Jalur jalan diberi perkerasan cukup lebar dan  bebas dari

penghalang
8. Jalur jalan kaki dapat dilalui kursi roda
9. Perkerasan jalur jalan kaki  tidak licin

3 Tanaman 1. Terdapat pohon peneduh
2. Terdapat tanaman pengarah
3. Terdapat lapangan berumput yang luas
4. Variasi bentuk tanaman hias
5. Vegetasi menciptakan iklim mikro yang sejuk

4 Pencahayaa
n

1. Material fasilitas dan sarana taman tidak menyilaukan
2. Pencahayaan sedang(tidak terlalu terang/redup)

5 Fasilitas
penunjang
aktivitas dan
keindahan

1. Bentuk Jalur jalan kaki bervariasi, mempunyai titik tujuan
2. Setiap anak tangga dicat berbeda antara tepi tangga bagian atas

dan bawah
3. Tangga tidak terlalu tinggi atau curam,
4. Tangga dilengkapi railing
5. Jumlah tempat duduk cukup dan terpelihara dengan baik
6. Tempat duduk dari material alami , kontras dengan perkerasan jalan

setapak
7. Tempat duduk  dirancang ergonomik
8. Lokasi tempat duduk teduh
9. Tempat duduk memungkinkan lansia berinteraksi
10. Tempat duduk yang dilengkapi meja
11. Dilengkapi area, struktur, dan jalan yang teduh untuk menghindari

paparan panas dan sinar matahari
12. Pada Toilet umum terdapat pegangan tangan
13. Toilet umum mudah diakses
14. Semua papan informasi di taman cukup besar dengan tulisan yang

jelas
15. Terdapat air mancur/elemen air
16. Tersedia tempat parkir  (di dekat pintu masuk taman/cukup luas)
17. Fasilitas olah raga utk lansia (lapangan rumput/ tempat datar utk

senam, refleksi)
18. Lokasi fasilitas olah raga lansia tidak ditempat yang ramai;
19. Taman merupakan tempat acara/ kegiatan sosial,
20. Tempat sampah banyak dan tersebar

Sumber : Modifikasi Tabel 2 dan 3.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.  Secara geografis Kota

Bogor terletak diantara 106ᵒ 43’30”BT 106ᵒ 51’00”BT dan 30’30” LS-6ᵒ 41’00” LS. Lokasi

Penelitian (Gambar 2). Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Julii 2017- Februari 2018.

Gambar 2. Lokasi Penelitian
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3.2. Metoda Penelitian

Jenis penelitian  adalah deskriptif. Metoda penelitian yang digunakan adalah mix

method yaitu kuantitatif dan kualitatif.

3.2.1. Data

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah

wawancara terhadap pakar dari berbagai keahlian dan istansi terkait dengan kriteria taman

kota ramah lansia, serta observasi lapangan, sedangkan sumber data sekunder  adalah

instansi yaitu : Direktorat Jenderal Penataan Ruang (Kementerian PU PERA), Badan

Informasi Geospasial (BIG), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Bogor, dan Dinas Kesehatan Kota Bogor; literatur, dokumen, peta dan gambar (Tabel 5).

Tabel 5 Data dan Sumber Data Penelitian

No Data Sumber Data Keterangan
A. Data Sekunder

1.

 Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaaran RTH di Kawasan
Perkotaan Tahun 2008.

 Pedoman P2KH (Program
Penyelenggaraan Kota Hijau)

Kementerian Pekerjaan
Umum (Direktorat
Jenderal Penataan
Ruang)

 Permen PU No.
05/PRT/M/2008

 P2KH Tahun
2012

2. Peta Dasar Rupa Bumi Kota Bogor
Skala 1 : 10.000

Badan Informasi
Geospasial (BIG)

Data spasial tahun
2003

3.  Kota Bogor Dalam Angka
 Kecamatan  Dalam Angka

Badan Pusat Statistik
(BPS)

Data Demografi
Tahun 2016

4.

 RTRW Kota Bogor 2011-2031
 Citra Satelit Worldview 2 Tahun

2015
 Draft Rencana Kota Bogor

sebagai Kota Hijau
 Masterplan RTH Kota Bogor

Badan Perencanaan
Daerah Kota Bogor
(BAPPEDA)

 Data RTRW  (hasil
evaluasi Tahun
2016)

5.  Data RTH dan Taman di Kota
Bogor

Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor

 Data sebaran
Taman Tahun
2016

 Data bentuk RTH
di Kota Bogor
Tahun 2015 dan
2016

B. Primer

1 Kondisi eksisting Taman Kota
terpilih

Observasi
lapangan/wawancara

Menggunakan
kriteria Taman kota
Ramah lansia



22

3.2.2 Analisis

A. Analisis kualitatif

Tujuan penelitian pertama yaitu analisis penentuan taman kota Bogor  yang dapat

dijadikan taman kota ramah lansia menggunakan analisis kualitatif. Kriteria taman kota

dianalisis menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan (RTHKP); Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031; Program Urban Park Connector Kota

Bogor; dan penetapan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai instansi

yang mengelola taman kota.  Indikator yang dipakai berdasarkan kajian terhadap kriteria

tersebut adalah : luas taman kota, lokasi taman kota dan skala pelayanan (Tabel 6).

Tabel 6 Kriteria dan Indikator Taman Kota

Indikator Kriteria
RTHKP RTRW UPC DPP

Luas 144.000 M2 5.000  M2 Td Td
Lokasi Pusat Kota Td Pusat Kota Pusat Kota

Skala Pelayanan 480.000 Jiwa Td Td
Dikunjungi Penduduk
Dari Semua
Kecamatan

Sumber: PerMen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan; Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor, dan Hasil Survey
Instansi.

Keterangan : td = tidak ada indikator

B. Analisis Gap (Kesenjangan)

Tujuan penelitian kedua yaitu kondisi eksisting taman kota menggunakan Analisis

Gap ( Lee dan Yang, 2014). Gap analisis dilakukan dengan membandingkan antara kondisi

ideal taman berdasarkan kriteria taman taman kota ramah lansia dengan kondisi eksisting

taman berdasarkan kriteria taman kota ramah lansia. Kesenjangan(Gap) menunjukkan

seberapa besar” jarak” antara kondisi ideal dengan kondisi yang sesungguhnya. Rumus

Gap analisi : kondisi eksisting taman kota - kondisi ideal taman kota berdasarkan kriteria.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap kriteria-kriteria taman kota di Kota

Bogor, dapat disimpulkan bahwa kriteria penentuan taman kota di Kota Bogor sangat

beragam. Analisis kondisi eksisting taman kota di Bogor  sebagai taman ramah lansia,

menggunakan Kondisi taman kota diobservasi menggunakan kriteria dan indikator taman

kota ramah lansia yang dihasilkan dari studi literatur dan penyesuaian/modifikasi

berdasarkan  kondisi taman umum yang ada di Kota Bogor.  Dari Indikator taman kota

ramah lansia yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas 5 kriteria dengan 42
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indikator.(Tabel 7). Selanjutnya setiap indikator diberi skor 0 (tidak sesuai kriteria) , 1

(sesuai tapi terbatas), 2 (ya sesuai kriteria). Nilai diperoleh dari hasil perbandingan antara

aktual dan ideal dikalikan 100. Nilai terhadap masing-masing kriteria  digolongkan menjadi 4

kelas, yaitu : baik ( 76-100); cukup (51-75); kurang baik(26-50); dan Tidak baik (0-25).

C. Proyeksi  Penduduk , Proporsi Lansia dan Kebutuhan Ruang Taman Kota.

Tujuan penelitian tiga yaitu analisis kebutuhan taman kota ramah lansia menggunakan

analisis proyeksi penduduk, proporsi lansia dan kebutuhan ruang taman kota. Analisis

kebutuhan taman kota ramah lansia, di Kota Bogor tahun 2035 menggunakan data dasar

tahun 2016. Pertama dilakukan proyeksi penduduk Kota Bogor pada tahun 2035

menggunakan  metode bunga berganda dengan rumus sebagai berikut:

Pt = Po * (1 + r)n

Pt = jumlah penduduk pada tahun 2035
Po = jumlah penduduk pada tahun 2016
r = angka pertumbuhan penduduk
n = jangka waktu dalam tahun (19)

Selanjutnya menentukan jumlah lansia Kota Bogor pada Tahun 2035 dipakai asumsi
proporsi perkembangan lansia di Kota Bogor sama dengan perkembangan lansia di Provinsi
Jawa Barat. Rumus perhitungannya adalah :

PtL = Pt * Pr

PtL = Penduduk lansia Kota Bogor tahun 2035
Pt = Jumlah penduduk Kota Bogor Tahun 2035
Pr = Proporsi jumlah lansia Jawa Barat

Kebutuhan luas taman kota ramah lansia tahun 2035  dihitung dengan mengacu pada
kriteria taman kota dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu 0,3 m2 per jiwa.  Rumus
perhitungannya adalah

L = PtL * A

L = Luas Taman Kota Ramah Lansia yang dibutuhkan
PtL = Jumlah penduduk lansia Tahun 2035
A = kebutuhan ruang untuk taman kota ( 0,3 m2/jiwa)

Kebutuhan pengembangan taman kota ramah lansia dianalisis menggunakan kriteria dari

RTRW berkaitan dengan luas taman; kriteria DPP kota Bogor  berkaitan dengan lokasi dan

jangkauan pelayanan; dan kriteria UPC Kota Bogor yang berkaitan dengan keterhubungan

taman-taman melalui jalur pedestrian. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berdasarkan

hasil analisis kebutuhan taman kota ramah lansia dan kondisi taman kota eksisting

berdasarkan kriteria taman kota ramah lansia.
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Tabel  7 Kriteria, Indikator dan Skor Taman Kota Ramah Lansia

N
o

Kriteria Indikator Skor
2 1 0

1 Lokasi 1. Lingkungan taman aman (ada patroli/keamanan taman) ya terbatas tidak
2. Lingkungan taman tenang tidak bising (memadai untuk beristirahat) ya terbatas tidak
3. Lingkungan taman bersih dan hijau ya Bersih /hijau tidak
4. Lokasi taman dekat fasilitas yang dibutuhkan lansia ya tidak
5. Lokasi mudah dijangkau dengan berbagai moda angkutan ya terbatas tidak

2 Aksesibilitas 1. Terdapat shelter/tempat turun naik penumpang  yang dapat diakses dari dan ke arah taman. ya terbatas Tidak
2. Penyeberangan untuk pejalan kaki aman dilengkapi rambu ya tanpa rambu tidak
3. Ada trotoar/jalansetapak penghubung dari shelter ke taman ya tidak
4. Jalan penghubung landai dan rata; ya terbatas tidak
5. Pintu masuk/keluar dilengkapi ramp yang landai apabila berupa tangga ya terbatas Tidak
6. Pintu untuk memasuk dan keluar taman diberbagai sisi taman ya terbatas tidak
7. Jalur jalan diberi perkerasan cukup lebar dan bebas dari penghalang ya terbatas tidak
8. Jalur jalan kaki dapat dilalui kursi roda ya terbatas tidak
9. Perkerasan jalur jalan kaki  non-slip ya tidak

3 Tanaman 1. Terdapat pohon peneduh ya terbatas tidak
2. Terdapat tanaman pengarah ya terbatas tidak
3. Terdapat lapangan berumput yang luas ya terbatas tidak
4. Variasi bentuk tanaman hias ya terbatas tidak
5. Vegetasi menciptakan iklim mikro yang sejuk ya terbatas tidak

4 Pencahayaan 1. Material fasilitas dan sarana taman tidak menyilaukan ya tidak
2. Pencahayaan sedang(tidak terlalu terang/redup) Ya tidak
3. Terdapat pencahayaan jalan Ya Tidak

5 Fasilitas
penunjang
aktivitas

1. Bentuk Jalur jalan kaki bervariasi, mempunyai titik tujuan ya tidak
2. Setiap anak tangga dicat berbeda antara tepi tangga bagian atas dan bawah ya terbatas tidak
3. Tangga tidak terlalu tinggi atau curam, ya terbatas tidak
4. Tangga dilengkapi railing ya terbatas tidak
5. Jumlah tempat duduk cukup dan terpelihara dengan baik ya cukup, tidak

terpelihara
tidak

6. Tempat duduk dari material alami , kontras dengan perkerasan jalan setapak ya terbatas tidak
7. Tempat duduk dirancang ergonomik ya terbatas tidak
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N
o

Kriteria Indikator Skor
2 1 0

8. Lokasi tempat duduk teduh ya terbatas tidak
9. Tempat duduk memungkinkan lansia berinteraksi ya terbatas tidak
10. Tempat duduk yang dilengkapi meja ya terbatas tidak
11. Dilengkapi area, struktur, dan jalan yang teduh untuk menghindari paparan panas dan sinar

matahari
ya terbatas tidak

12. Pada Toilet umum terdapat pegangan tangan ya tidak
13. Toilet umum mudah diakses ya tidak
14. Semua papan informasi di taman cukup besar dengan tulisan yang jelas ya Besar tulisan

kurang jelas
tidak

15. Terdapat air mancur/elemen air ya tidak
16. Tersedia tempat parkir  (di dekat pintu masuk taman/cukup luas) ya terbatas tidak
17. Fasilitas olah raga utk lansia (lapangan rumput/ tempat datar utk senam, refleksi) ya terbatas tidak
18. Lokasi fasilitas olah raga lansia tidak ditempat yang ramai; ya tidak
19. Taman merupakan tempat acara/ kegiatan sosial, ya tidak
20. Tempat sampah banyak dan tersebar ya terbatas tidak

Sumber : WHO(2007); PCA(2011) dan Loukaitou-Sideris, dkk (2016), PP no 43/2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ; Hetyorini
dan Ngestiningsih (2015)
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PENDUDUK DAN TAMAN KOTA

DI KOTA BOGOR

4.1. Penduduk Kota Bogor

4.1.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Bogor

Jumlah penduduk Kota Bogor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Walaupun demikian laju pertumbuhannya mengalami penurunan (Tabel 8).

Tabel 8 Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 2010-2016

Tahun Tahun (Jiwa) Jumlah
Penduduk(Jiwa)

Laju Pertumbuhan
(%)Laki-Laki Perempuan

2010 484.224 464.129 948.353 -
2011 494.446 472.952 967.398 2,01
2012 513.978 490.853 1.004.831 3,87
2013 514.504 498.515 1.013.019 0,81
2014 523.479 507.241 1.030.720 1,75
2015 532.018 515.904 1.047.922 1,67
2016 540.288 524.399 1.064.687 1,60

Sumber: BPS Kota Bogor 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018

4.1.2 Kepadatan Penduduk Kota Bogor
Kota Bogor sebagai salah satu kota satelit ibukota memiliki kepadatan penduduk

sebesar 8.985 jiwa/Km2, dimana Kecamatan Bogor Tengah merupakan  kecamatan dengan

kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bogor yaitu sebesar 12.876 jiwa/Km2. Sedangkan

kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Bogor Selatan

dengan jumlah 6.467 jiwa/Km2 (Tabel 9).
Tabel 9 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kecamatan

Tahun 2016

Kecamatan Luas
(Km2)

Penduduk
(Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa
/Km2)

Bogor Selatan 30,81 199 248 6.467
Bogor Timur 10,15 104 737 10.319
Bogor Utara 17,72 192 812 10.881
Bogor Tengah 8,13 104 682 12.876
Bogor Barat 32,85 236 302 7.193
Tanah Sareal 18,84 226 906 12.044
Jumlah 118,50 1.064.687 8.985
Sumber : BPS Kota Bogor2018

4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Jumlah penduduk Kota Bogor Tahun 2016 mencapai 1.064.687 jiwa yang terdiri dari

540.288 jiwa laki-laki dan 524.399 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari umur penduduk,

Kota Bogor didominasi kelompok umur Dewasa (15-59 tahun), sebesar 66,47%.  Kelompok
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umur anak-anak (0-14 tahun)  sebesar 24, 67% dan kelompok umur lansia (>60 tahun)

sebesar 8,86% (Tabel 10 dan Gambar 3).

Tabel 10 Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Usia Laki Wanita Jumlah
0 - 4 41.446 39.364 80.810
5-9 46.752 44.020 90.772

10-14 46.393 44.733 91.126
15 - 19 44.004 44.054 88.058
20 - 24 44.746 43.036 87.782
25 - 29 46.513 44.488 91.001
30 - 34 48.140 46.106 94.246
35 - 39 45.329 43.664 88.993
40 - 44 41.796 40.001 81.797
45 - 49 36.134 35.018 71.152
50 - 54 29.095 28.121 57.216
55 - 59 24.394 23.011 47.405
60 - 64 17.829 16.428 34.257
65 - 69 10.525 11.217 21.742
70 - 74 7.530 8.321 15.851

75+ 9.662 12.817 22.479
Jumlah 540.288 524.399 1.064.687

Sumber : BPS Kota Bogor 2018

Gambar 3 Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2016 (BPS Kota Bogor 2018)

4.1.4 Angka Harapan Hidup Kota Bogor
Jumlah penduduk Kota Bogor yang selalu meningkat setiap tahunnya, tentunya

Pemerintah Kota Bogor harus bisa melayani kebutuhan penduduk Kota Bogor terutama

kesehatan penduduk. Upaya pemerintah dalam melayani kebutuhan penduduk Kota Bogor
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dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Bogor. Dari Tabel 11 terlihat

dari tahun ke tahun AHH kota Bogor meningkat

Tabel 11 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bogor Tahun 2004-2016

Tahun AHH Laju pertumbuhan AHH (%/thn)
2004 68,2 -
2005 68,3 0,15
2006 68,5 0,29
2007 68,59 0,13
2008 68,68 0,13
2009 68,77 0,13
2010 68,87 0,15
2011 68,97 0,15
2012 69,07 0,14
2013 69,25 0,26
2014 70,47 1,76
2015 70,59 0,17
2016 70,65 0,08

Sumber :BPS Jawa Barat, Tahun 2017 dan 2018 , BPS Kota Bogor 2014

4.1.5 Jumlah dan Perkembangan Lansia Kota Bogor
Jumlah penduduk lansia Kota Bogor selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat laju

pertumbuhan penduduk  lansia Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2016 cenderung

meningkat rata-rata 9,23%/tahun. Demikian pula terjadi peningkatan persentase  terhadap

jumlah penduduk total (Tabel 12).

Tabel 12 Perkembangan Penduduk Lansia Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2016

Tahun

Jumlah Penduduk
(Jiwa)

Jumlah Lansia
(Jiwa)

Proporsi (%)

Prov Jabar Kota Bogor Prov Jabar Kota
Bogor

Prov Jabar Kota
Bogor

2010 43.227.107 948.353 3.027.221 55.556 7,00 5,86
2011 43.938.796 967.398 3.151.508 60.971 7,17 6,30
2012 44.643.586 1.004.831 3.286.916 67.008 7,36 6,67
2013 45.340.799 1.013.019 3.434.909 72.833 7,58 7,19
2014 46.029.668 1.030.720 3.597.193 79.261 7,81 7,69
2015 46.709.569 1.047.922 3.774.832 86.840 8,08 8,29
2016 47.379.400 1.064.687 3.961.300 94.329 8,36 8,86
Sumber: Kota Bogor Dalam Angka Tahun  2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018

Kementerian Pertanian, 2014

Perkembangan penduduk lansia di Kota Bogor selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila disandingkan pada tahun 2016, proporsi lansia Kota Bogor hampir sama dengan

proporsi lansia Provinsi Jawa Barat (Tabel 13). Diharapkan perkembangan proporsi lansia

Kota Bogor sampai tahun 2030 juga hampir sama dengan proporsi Propinsi Jawa Barat.
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Tabel 13 Perkembangan Penduduk Lansia  Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2030

Tahun Jumlah Lansia
(jiwa) Proporsi (%)

2016 3.961.300 8,36
2020 4.830.100 9,67
2025 6.122.500 11,60
2030 7.601.700 13,77
2035 9.153.900 16,02

Sumber : BPS, 2013

4.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bogor sangat beragam antara lain taman, jalur hijau,

median jalan, pulau jalan, hutan kota, bantaran sungai, lapangan, kebun pembibitan, dan

area pemakaman. Ruang terbuka hijau berbentuk  taman mempunyai luas 78.663,54 m2

yang ada di lingkungan atau taman lingkungan dan yang ada di pusat kota yaitu taman kota.

Taman  mengalami peningkatan selama tahun 2015 -2016 sebesar 2.174 m2 (Tabel 14)

Tabel 14 Bentuk RTH di Kota Bogor Tahun 2016

No Uraian Luas (m2)
2015 2016 Perubahan

1 Taman 76.489,54 78.723,40 2.233,86
2 Jalur Hijau 198.053,77 198.053,77 0
3 Median Jalan 30.279,48 30.279,48 0
4 Pulau Jalan 8.585,61 8.585,61 0
5 Hutan Kota 13.000,00 13.000,00 0
6 Bantaran sungai 12.581,47 12.581,47 0
7 Lapangan 61.516,16 61.516,16 0
8 Kebun Pembibitan 4.818,04 4.818,04 0
9 Area pemakaman 752.585,00 752.585,00 0

TOTAL RTH 1.157.909,07 1.160.142,93 2.233,86
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Tahun 2017

Jenis taman di Kota Bogor terdiri dari taman aktif dan taman pasif. Kota Bogor

memiliki 34 taman aktif dan 172 taman pasif. Taman aktif merupakan taman bermain dan

tempat interaksi sosial warga kota Bogor (Tabel 15).

Tabel 15 Taman Aktif Dan Hutan Kota Bogor Tahun 2016

No Lokasi Taman (Interaksi Sosial
Warga Kelurahan) Bermain Anak Kelurahan Kecamatan Luas

(m2)

1
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Griya
Katulampa

Katulampa Bogor Timur 690

2 Taman interaksi sosial warga
kelurahan Rusunawa Menteng Bogor Barat 444,00

3 Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Mekarwangi Mekarwangi Tanah Sareal 516,57
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No Lokasi Taman (Interaksi Sosial
Warga Kelurahan) Bermain Anak Kelurahan Kecamatan Luas

(m2)

4
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Perumahan
Kedaton Grande

Rangga Mekar Bogor Selatan 1.057,50

5
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Lapangan
PWI

Cipaku Bogor Selatan 450,50

6
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Genteng (Lapangan
Genteng)

Genteng Bogor Selatan 169,70

7
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Genteng RW XV (Legok
Muncang)

Genteng Bogor Selatan 210,00

8
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum
Ranggamekar

Ranggamekar Bogor Selatan 453,50

9 Taman Model interaksi warga
kelurahan Ranggamekar RW 10 Ranggmekar Bogor Selatan 924,50

10 Taman P2KH Cipaku Cipaku Bogor Selatan 5.700

11
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Perumahan
Bogor Baru

Vila Bogor
Baru Bogor Tengah 205,50

12
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Taman Fasos Fasum Jl.
Malabar 2

Babakan Bogor Tengah 600,90

13 Taman Interaksi sosial warga
kelurahan Peranginan bawah Sempur Bogor Tengah 90

14
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Jl. Ciremai
Ujung

Babakan Bogor Tengah 408

15 Taman Sempur Sempur Bogor Tengah 1.307
16 Taman Kencana Babakan Bogor Tengah 4.795,56
17 Taman Sudut Sempur Sempur Bogor Tengah 1.307
18 Taman Lereng Sempur Sempur Bogor Tengah 1.098,13
19 Taman Paranginan Sempur Bogor Tengah 1.699,44
20 Taman Lingkungan  Malabar  1 Babakan Bogor Tengah 5.517,85
21 Taman Sudut pangrango Babakan Bogor Tengah 1820,26
22 Taman Cipakancilan Panaragan Bogor Tengah 241

23 Taman lapangan Bola Heulang
termasuk jalur hijau Tanah Sareal Tanah Sareal 28.388,44

24 Taman Pomad Ciluar Tanah Sareal

25
Taman interaksi sosial warga
kelurahan Fasos/Fasum Perumahan
Bantarjati Permai

Bantarjati Bogor Utara 650,15

26 Taman interaksi sosial warga
kelurahan Indraprasta Bantarjati Bogor Utara 272

27 Taman interaksi sosial warga
kelurahan Tanah Baru Tanah Baru Bogor Utara 153,40

28 Taman Palupuh Tegal Gundil Bogor Utara 11.100
39 Taman P2KH Situ anggalena Kedunghalang Bogor Utara 14.000
30 Pemb. Taman Pramuka Tegal Gundil Bogor Utara 688,50
31 Taman Corat-Coret Tegal Gundil Bogor Utara 90
32 Taman Lingkungan Calincing Tegal Gundil Bogor Utara 1.106

33 Taman tematik, Taman Matematika
JL. Taweuran Tegal Gundil Bogor Utara 1.068
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No Lokasi Taman (Interaksi Sosial
Warga Kelurahan) Bermain Anak Kelurahan Kecamatan Luas

(m2)
Jumlah Taman 78.723,40

34 Hutan Kota Ahmad yani Tanah Sareal Tanah Sareal 13.000
Luas Total taman dan hutan kota 91.723,40

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Tahun 2017

4.3. Kebijakan Taman Kota Di Kota Bogor

Kebijakan penetapan taman kota di Kota Bogor tidak ditetapkan statusnya oleh

Pemerintah Kota Bogor, tetapi dilihat dari kondisi eksisting atau fungsi taman. Adapun

beberapa kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan taman kota di Kota Bogor

antara lain Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan dari Kementrian Pekerjaan Umum (Kepmen PU no 05/PRT/M/2008), Rencana

Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031, Program Urban Park Connector

Kota Bogor, dan Rencana Penetapan Taman Kota dari Dinas Perumahan dan Permukiman

Bidang Pertamanan Kota Bogor.

4.3.1 Kepmen PU no 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau   di Kawasan Perkotaan (RTHKP)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (RTHKP),

mendefinisikan RuangTerbuka Hijau (RTH) berbentuk taman kota adalah taman yang

ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman kota dapat

berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau) yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah

raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Jenis vegetasi yang dipilih

berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Taman

kota melayani minimal 480.000 jiwa penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk

kota, dengan luas taman minimal 144.000 m2 per unit.

4.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031
Ruang terbuka hijau merupakan aspek yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota

Bogor, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, setiap kota harus dapat mengalokasikan sebesar 30% dari

wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, penyediaan RTH

dan taman-taman Kota sebagai ruang publik dilaksanakan secara berkesinambungan dan

sesuai dengan kemampuan daerah. Strategi pengembangan RTH di Kota Bogor adalah
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meningkatkan dan menyediakan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah

kota, meliputi:

1) Mempertahankan fungsi dan kualitas RTH serta menata RTH yang sudah ada;

2) Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;

3) Merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi

4) Meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan

5) Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam

penyediaan dan pengelolaan RTH.

6) Membangun hutan kota di WP C, WP D dan WP E dengan luas minimal 2,5 ha;

7) Membangun taman kota di pusat kota dan sub pusat kota dengan luas minimal

5.000  m2;

8) Membangun RTH Infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-

jalan arteri dan kolektor;

9) Membangun lapangan olah raga di setiap WP dengan jumlah dan luasan sesuai

ketentuan berlaku;

10) Bekerjasama dengan lembaga pemerintah baik Pemerintah pusat, Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penelitian, perguruan

tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bogor yang diperuntukan RTH meliputi RTH

Publik dan RTH Privat. Ruang Terbuka Hijau publik dengan luas kurang lebih 2.436,93

hektar atau kurang lebih 20,57 % dari luas kota, berbentuk :

1. Sempadan Sungai

2. Sempadan Situ

3. Sempadan Mata Air

4. Hutan Kota

5. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ

6. Taman Kota

7. Taman Lingkungan (Skala WP, Kecamatan, Kelurahan dan RW)

8. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

9. Lapangan Olahraga

10. Kebun Penelitian

11. Jalur Hijau Jalan Tol

12. Jalur Hijau Jalan

13. Pulau Jalan

14. Jalur Hijau di Bawah Tegangan Tinggi
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15. Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api

16. Green Belt Jalan Inner Ring Road Selatan;

Kota Bogor belum mampu merencanakan penyediaan taman kota dengan luas

144.000 m2 sesuai dengan Kepmen PU no 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman  RTHKP,

sehingga kriteria taman kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Bogor Tahun 2011-2031 adalah taman yang memiliki luas di atas atau sama dengan 5.000

m2. Berdasarkan RTRW Kota Bogor 2011-2031 tersebut, maka Di Kota Bogor terdapat 6

(enam) taman dengan kriteria luas 5.000 m2 (Tabel 16).

Tabel  16 Taman Kota di Kota Bogor Menurut RTRW Kota Bogor 2011-2031

No Nama Taman Luas (m2)
1 Taman P2KH Situ Anggalena 14.000
2 Taman P2KH Cipaku 5.700
3 Taman Heulang* 22.327,58
4 Taman Lingkungan Malabar 5. 517,85
5 Taman Palupuh 11.100,00
6 Taman Sempur* 19.253,41

Keterangan : *Hasil perhitungan
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Lokasi taman kota yang sesuai dengan kriteria dari RTRW tersebar di Kecamatan

Bogor Tengah, Bogor Selatan,dan  Bogor Utara (Gambar 4).

4.3.3 Taman Kota Berdasarkan Program Urban Park Connector (UPC)

Kota Bogor sebagai kota hijau memiliki beberapa program dalam upaya

mengembangkan RTH . Salah satu upaya yang ditempuh oleh Kota Bogor adalah dengan

mengembangkan program Urban Park Connector (UPC). Program Urban Park Connector

merupakan program pemerintah Kota Bogor sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan

RTH di Kota Bogor dengan membangun koridor yang menghubungkan antar taman kota

yang ditentukan. Urban Park Connector (UPC) merupakan bentuk koridor ruang terbuka

hijau perkotaan di Kota Bogor yang menghubungkan RTH satu dengan RTH lainnya di pusat

kota. Ruang terbuka hijau yang dihubungkan oleh UPC berupa taman-taman kota,

landmark, area rekreasi dan aktivitas lainnya.

Dalam rangka mengupayakan terwujudnya Kota Hijau, Kota Bogor berusaha untuk

meningkatkan kebiasaan masyarakat agar bergerak dengan tidak bermotor melalui

penambahan luas dan peningkatan kualitas pedestrian yang mengitari Kebun Raya Bogor.

Pedestrian ini menyambungkan taman-taman kota di Kota Bogor. Sehingga taman kota

dapat dijangkau dengan jalan kaki atau bersepeda. Adapun taman kota yang ditentukan
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antara lain Taman Heulang, Taman Peranginan, Taman Air Mancur, Taman Sempur, Taman

Ekspresi, Taman Kencana, dan Taman Lingkungan Malabar (Tabel 17, Gambar 5).

Gambar 4 Sebaran Taman Kota Berdasarkan RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 17 Taman Kota di Kota Bogor Menurut UPC

No Nama Titik Koordinat
X Y

1 Taman Heulang 106° 48' 7,514" E 6° 34' 9,786" S
2 Taman Peranginan 106° 47' 50,197" E 6° 35' 21,864" S
3 Taman Air Mancur 106° 47' 48,626" E 6° 34' 51,410" S
4 Taman Sempur 106° 48' 0,455" E 6° 35' 30,018" S
5 Taman Ekspresi 106° 48' 6,313" E 6° 35' 31,802" S
6 Taman Kencana 106° 48' 6,631" E 6° 35' 19,563" S
7 Taman Lingkungan Malabar 106° 48' 20,354" E 6° 35' 46,794" S

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2017
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Gambar 5 Sebaran Taman Kota Berdasarkan Program Urban Park Conector Kota
Bogor

4.3.4 Taman Kota Menurut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Pada Tahun 2017, pertamanan di Kota Bogor dikelola oleh Dinas Perumahan dan

Permukiman Bidang Pertamanan. Seiring dengan pembangunan Kota Bogor yang sangat

dinamis, sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan fungsi taman. Taman kota

yang telah direncanakan dalam RTRW Kota Bogor, faktanya tidak semuanya berfungsi

sebagai taman kota yang dapat melayani semua warga Kota Bogor dari berbagai

kecamatan.

Kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menentukan

taman kota di Kota Bogor yaitu taman yang berlokasi di Pusat Kota, memiliki nilai sejarah,

dan skala pelayanannya untuk seluruh warga Kota Bogor (dikunjungi oleh masyarakat dari

berbagai kecamatan di Kota Bogor). Adapun taman kota yang ditetapkan oleh Dinas
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Perumahan dan Permukiman Kota Bogor antara lain Taman Heulang, Taman Sempur, dan

Taman Kencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala Seksi Bidang

Pembangunan Taman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada Tahun 2017

menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai pihak

pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola taman kota di Kota Bogor,

menentukan taman kota yang terdapat di Kota Bogor yaitu Taman Heulang, Taman Sempur,

dan Taman Kencana. Hal ini dikarenakan ketiga taman tersebut berada di pusat kota,

memiliki nilai sejarah, dan skala pelayanannya untuk seluruh warga Kota Bogor (Tabel 18

dan Gambar 6).

Tabel 18 Taman Kota Menurut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

No Nama Taman Luas
(m2)

Titik Koordinat
X Y

1 Taman Heulang 22.327,58 106° 48' 7,514" E 6° 34' 9,786" S
2 Taman Sempur 19.253,41 106° 48' 0,455" E 6° 35' 30,018" S
3 Taman Kencana 4.425,79 106° 48' 6,631" E 6° 35' 19,563" S

Keterangan: * Hasil perhitungan
Sumber: Dinas Permukiman dan Pertamanan (DPP) Kota Bogor

Gambar 6 Sebaran Taman Kota Berdasarkan Dinas Permukiman dan Pertamanan (DPP)
Kota Bogor
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BAB V
PENGEMBANGAN  TAMAN KOTA RAMAH LANSIA  DI KOTA BOGOR

5.1 Penentuan Taman  Sebagai Taman Kota Di Kota Bogor
Hasil analisis menggunakan empat kriteria yaitu : kriteria Pedoman Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (RTHKP), Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, Program Urban Park Conector Kota Bogor, dan

Dinas Perumahan Permukiman (DPP). Berdasarkan kriteria RTHKP (Permen PU no

05/PRT/M/2008, taman kota harus dapat  melayani minimal 480.000 jiwa penduduk dengan

standar minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan  luas taman minimal 144.000 m2.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut, taman di Kota Bogor tidak memiliki luas yang

sesuai dengan kriteria.

Berdasarkan kriteria Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031,

taman kota yaitu taman yang memiliki luas di atas atau sama dengan 5.000 m2.

Berdasarkan hasil kajian, taman-taman yang sesuai dengan RTRW antara lain Taman

P2KH Cipaku, Taman Lingkungan Malabar, Taman Palupuh, Taman P2KH Situ Anggalena,

Taman Sempur dan Taman Heulang.

Berdasarkan kriteria taman kota yang ditentukan oleh Program UPC yaitu taman yang

terhubung oleh pedestrian yang berlokasi di Pusat Kota Bogor. Adapun taman kota yang

ditentukan dalam program UPC di Kota Bogor antara lain Taman Heulang, Taman

Peranginan, Taman Air Mancur, Taman Sempur, Taman Kencana, dan Taman Malabar.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Bogor, taman kota adalah taman yang berlokasi di pusat kota, memiliki nilai sejarah, dan

skala pelayanannya untuk seluruh warga Kota Bogor (dikunjungi oleh masyarakat dari

berbagai kecamatan di Kota Bogor). Adapun taman kota yang ditetapkan oleh Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Bogor antara lain Taman Heulang, Taman Sempur dan

Taman Kencana (Tabel 19).

Tabel 19 Taman Kota Menurut Kriteria RTHKP, RTRW, UPC dan Dinas Permukiman di
Kota Bogor

KRITERIA INDIKATOR
LUAS LOKASI SKALA PELAYANAN

RTHKP
144.000 M2 PUSAT KOTA 480.000 orang

Tidak ada yang
memenuhi kriteria Tidak ada kriteria Tidak ada yang

memenuhi kriteria

RTRW
5000 M2

Tidak ada kriteria Tidak ada kriteria Situ Anggalena
 Cipaku
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KRITERIA INDIKATOR
LUAS LOKASI SKALA PELAYANAN

 Heulang
 Malabar
 Palupuh
 Sempur

UPC Tidak ada kriteria

PUSAT KOTA

Tidak ada kriteria

 Heulang
 Peranginan
 Air Mancur
 Sempur
 Kencana

Malabar

DPP Tidak ada kriteria

PUSAT KOTA DIKUNJUNGI
MASYARAKAT SEMUA

KECAMATAN
 Heulang  Heulang
 Sempur  Sempur
 Kencana  Kencana

Sumber : PerMen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau di Kawasan Perkotaan; Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor, dan
Hasil Survey Instansi Dinas Permukiman.

Selanjutnya hasil analisis berdasarkan kriteria pada Tabel 19 dipilih taman kota yang

memenuhi kriteria paling lengkap (Tabel 20 ).

Tabel 20 Penentuan Taman Sebagai Taman Kota di Kota Bogor

No Nama
Taman

Kriteria KeteranganRTHKP RTRW UPC DPP Jumlah
1 Heulang - √ √ √ 3 Terpilih
2 Sempur - √ √ √ 3 Terpilih
3 Malabar - √ √ - 2
4 Kencana - - √ √ 2
5 Palupuh - √ - - 1
6 Situ

Angalena
- √ - - 1

7 Cipaku - √ - - 1
8 Peranginan - - √ - 1
9 Air Mancur - - √ - 1

Sumber : Hasil analisis tabel 16,17,18,dan 19

Hasil analisis menggunakan kriteria Taman Kota berdasarkan : RTHKP, RTRW kota Bogor,

UPC kota Bogor dan DPP Kota Bogor , terpilih 2(dua) taman kota yaitu Taman Heulang

(22.327,58 m2) dan Taman Sempur (19.253,41 m2).

5.2 Kondisi Eksisting Taman Kota Di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil analisis penentuan taman kota di Kota Bogor terdapat 2(dua) taman

kota yang akan dianalisis kondisinya berdasarkan Kriteria Taman Kota Ramah Lansia, yaitu

Taman Heulang dan Taman Sempur. Untuk penilaian digunakan 5 kriteria , yang terdiri
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atas 42 indikator. Kriteria yang digunakan adalah : lokasi, aksesibilitas dan keamanan,

tanaman, pencahayaan dan fasilitas penunjang aktivitas dan keindahan.

5.2.1. Taman Heulang

Hasil analisis menggunakan kriteria taman kota ramah lansia menunjukkan kondisi

taman Heulang eksisting sebagai berikut :

a) Kriteria lokasi taman heulang mempunyai nilai baik (90), hampir semua indikator

terpenuhi kecuali   masalah kebisingan karena terletak di jalur jalan yang cukup

ramai, dan kegiatan di taman ini cukup sibuk seperti dipakai anak sekolah berolah

raga, atau kegiatan dari perkumpulan masyarakat yang menggunakan pengeras

suara.

b) Kriteria Aksesibilitas dan keamanan mempunyai nilai cukup (61,11), hal ini

dikarenakan beberapa indikator kurang memenuhi kriteria ramah lansia, yaitu

shelter untuk menaik/turunkan penumpang ada tetapi tidak terhubung secara

langsung dengan taman, untuk mencapai taman harus menyeberang jalan yang

cukup ramai tanpa rambu penyeberangan. Jalan penghubung menuju taman tidak

semua landai  dan hanya satu pintu masuk yang dilengkapi ramp, sehingga lansia

yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lain hanya dapat masuk dari satu

pintu saja.

c) Kriteria  tanaman mempunyai nilai baik untuk seluruh indikator (100). Artinya

kelima kriteria memenuhi standar yang diinginkan. Pohon peneduh cukup untuk

mencpitakan iklim mikro yang sejuk, tanaman pengarah yang bervariasi menambah

keindahan dan tersedia lapangan rumput yang luas untuk bersantai maupun

berolah raga.

d) Kriteria pencahayaan mempunyai nilai baik untuk seluruh indikator (100). Artinya

pencahayaan memenuhi kriteria yang diinginkan, cahaya matahari menyinari taman

pada sianghari, pada malam hari lampu taman tersedia cukup  dan sarana yang

terkena cahaya matahari/lampu taman tidak memantul sehingga tidak menimbulkan

silau.

e) Kriteria fasilitas penunjang aktivitas dan keindahan, mempunyai nilai cukup(67,50).

Hal ini karena beberapa indikator kurang memenuhi kriteria ramah lansia, yaitu

anak tangga pada tepi atas dan bawah tidak diberi warna berbeda agar lansia

dapat berhati-hati. Tempat duduk kurang ergonomik bagi lansia yaitu tanpa sederan

punggung, beberapa terbuat dari batang besi yang dipasang renggang kurang

nyaman untuk diduduki dan beberapa terbuat dari semen. Toilet tersedia tetapi
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tidak dilengkapi pegangan agar lansia tidak jatuh ketika berdiri setelah BAB/BAK.

Lokasi untuk berolah raga untuk semua umur dan umumnya ramai pengunjung

sehingga agak menyulitkan bagi lansia untuk memanfaatkannya.

Secara keseluruhan Taman heulang berdasarkan 5 kriteria menunjukkan kondisi baik

dengan nilai 75,00 (Gambar 7).

Gambar 7 Kondisi Eksisting Taman Heulang Berdasarkan kriteria Taman Kota Ramah
Lansia

5.2.2. Taman Sempur
Hasil analisis menggunakan kriteria taman kota ramah lansia menunjukkan kondisi taman

Sempur eksisting sebagai berikut:

a. Kriteria lokasi menunjukkan cukup (70), hal ini disebabkan lingkungan taman terlalu

bising karena berada di tepi jalan raya yang ramai lalu lintas, taman sering dipakai
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untuk berbagai kegiatan  yang menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu taman

kurang banyak ditumbuhi pepohonan sehingga kurang hijau.

b. Kriteria aksesibilitas dan keamanan  mempunyai nilai kurang(22,22), karena hanya

satu indikator yang terpenuhi yaitu adanya pintu masuk menuju taman yang

dilengkapi ramp, pintu masuk yang lain sulit diakses lansia yang menggunakan alat

bantu khusus ( kursi roda, tongkat dll). Tidak ada shelter dan jalan penghubung

kearah taman. Untuk mencapai berbagai tempat di dalam taman tidak disediakan

jalur untuk berjalan kaki  yang permukaannya diberi perkerasan sehingga dapat

dilalui lansia dengan aman.

c. Kriteria tanaman mempunyai nilai kurang (40) , terdapat pohon peneduh di beberapa

tempat, variasi tanaman hias kurang beragam, tanaman pengarah hampir tidak ada,

lapangan rumput tersedia tetapi untuk bermain sepak bola sehingga kurang dapat

diakses lansia.

d. Kriteria pencahayaan mempunyai nilai baik (100), lampu taman tersedia dan

suasana taman terang baik siang maupun malam hari. Bahan yang dipakai untuk

tempat duduk maupun fasilitas lain tidak memantulkan cahaya.

e. Kriteria fasilitas penunjang aktivitas yang dibutuhkan lansia kurang mempunyai nilai

kurang (35). Kriteria yang tidak terpenuhi antara lain untuk menuju tempat refleksi

dan toilet tidak disediakan jalan dengan perkerasan yang rata  sehingga dapat  dilalui

lansia dengan aman. Tempat duduk yang teduh tidak tersedia, dan tidak ergonomik

serta lansia tidak dapat berinteraksi dengan nyaman. Untuk menuju taman ekspresi

lansia tidak dapat mengaksesnya karena pintu masuk bertanggul cukup tinggi.

Demikian pula  menuju taman kaulinan.

Secara keseluruhan taman Sempur menunjukkan kondisi kurang (41,66). Gambar 8
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Gambar 8 Kondisi Eksisting Taman Sempur Berdasarkan kriteria Taman Kota Ramah
Lansia

5.3 Kebutuhan  Taman Kota Ramah Lansia Di Kota Bogor Pada Tahun 2035

Proporsi lansia tahun 2016 untuk Kota Bogor adalah 8,86%, sedangkan  Provinsi

Jawa barat 8,36% menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan hal tersebut

diasumsikan bahwa pada tahun 2030, proporsi lansia Kota Bogor sama dengan proporsi

lansia Provinsi Jawa Barat (Tabel 21).

Tabel 21 Proyeksi Lansia Kota Bogor Tahun 2035
Tahun Proyeksi Penduduk

Total (jiwa)*
Proporsi
Lansia (%)**

Proyeksi Lansia
(Jiwa)*

2016 1.064.687 8,86 94.329
2020 1.167.948 9,67 112.971
2025 1.311.220 11,60 152.086
2030 1.472.066 13,77 202.744
2035 1.652.644 16,02 264.768

Keterangan : Tahun 2016 adalah data eksisting
Sumber :* hasil perhitungan; ** Tabel 13.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan,  kebutuhan

minimal luas taman kota 0,3 m2 per orang, dengan jangkauan pelayanan 480.000 jiwa dan

setiap unit taman kota minimal luas adalah 144000 m. Berdasarkan hal tersebut, maka luas

lahan peruntukan taman kota ramah lansia di Kota Bogor tahun 2035  adalah 79.430 m2,

dan jumlah taman ramah lansia yang dibutuhkan adalah 1 unit. (Tabel 22).
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Tabel 22 Perkiraan Kebutuhan Luas Taman Kota dan Taman Kota Ramah Lansia di Kota
Bogor Tahun 2016-2035

Tahun Jumlah
penduduk
(jiwa)

Standar Kebutuhan
Taman Kota

Jumlah
lansia (jiwa)

Standar Kebutuhan Taman
Kota Ramah Lansia

Luas (m2) Unit Luas (m2 ) Unit
2016 1.064.687 319.406 2-3 94.329 28.299 1
2020 1.167.948 350.384 2-3 112.971 33.891 1
2025 1.311.220 393.366 2-3 152.086 45.626 1
2030 1.472.066 441.620 3 202.744 60.823 1
2035 1.652.644 495.793 3-4 264.768 79.430 1

Sumber: Hasil perhitungan Tabel 21

Pada Tahun 2016 berdasarkan hasil analisis subbab 5.1  jumlah taman kota di Kota

Bogor adalah 2 (dua) unit  yaitu Taman Heulang (22.327,58 m2) dan Taman Sempur

(19.253,41 m2). Kedua taman tersebut tidak mungkin diperluas lagi sampai mencapai

standar taman kota berdasarkan Permen PU no 05/PRT/M/2008), karena taman tersebut

pembatasnya jaringan jalan dan perumahan. Untuk ukuran taman-taman yang ada di Kota

Bogor, kedua taman itu termasuk taman yang terluas. Oleh sebab itu untuk memenuhi

kebutuhan taman kota ramah lansia tahun 2035 sebesar 79.430 m2, perlu dilakukan

pengembangan taman-taman yang sudah ada..

5.4. Strategi Pengembangan Taman Kota Ramah Lansia

Strategi pengembangan taman kota ramah lansia dalam memenuhi kebutuhan luas

taman kota ramah lansia di Kota Bogor dapat dilakukan dengan mengembangkan taman –

taman  menggunakan kriteria dari RTRW berkaitan dengan luas taman, kriteria DPP kota

Bogor  berkaitan dengan lokasi dan jangkauan pelayanan, dan kriteria UPC Kota Bogor

yang berkaitan dengan keterhubungan  taman-taman melalui jalur pedestrian. Selain

menggunakan kriteria-kriteria tersebut, pengembangan taman kota dapat dilakukan dengan

meningkatkan kualitas dua taman kota yang sudah ada yaitu Taman Heulang dan Taman

Sempur.  Selain itu dapat pula dilakukan dengan membuat satu buah Taman Kota khusus

Lansia.

Berdasarkan uraian tersebut maka strategi pengembangan taman kota ramah lansia

adalah :

1) Luas taman kota: lebih besar dari 5000 m2

2) Lokasi Taman Kota: berada di kawasan pusat kota dan dapat diakses dengan

mudah  oleh semua masyarakat kecamatan yang ada di kota Bogor.

3) Peningkatan kualitas taman kota yang sudah ada

4) Membentuk taman khusus lansia.
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5.4.1 Luas Taman Kota Lebih Besar Dari 5000 m2

Di Kota Bogor terdapat sekitar 33 taman aktif (termasuk Taman Heulang dan Taman

Sempur), yaitu taman yang merupakan tempat masyarakat/warga kota berinteraksi sosial.

Tidak semua taman-taman tersebut mempunyai luas > 5000 m2. Beberapa taman tidak

memenuhi persyaratan luas tersebut . Menggunakan kriteria luas >5000 m2 terdapat 4

taman di Kota Bogor yang dapat dikembangkan menjadi taman kota, dengan  luas

keseluruhan 27.818 m2 . Apabila dijumlahkan dengan taman kota (Taman Heulang dan

Taman Sempur) maka luas total adalah 69.398,84 m2(Tabel 23)

Tabel 23 Taman di Kota Bogor dengan luas >5000 m2

No Taman >5000 m2 Kelurahan Kecamatan Luas (m2)

1 Taman P2KH Cipaku Cipaku Bogor Selatan 5.700

2 Taman Palupuh Tegal Gundil Bogor Utara 11.100

3 Taman P2KH Situ anggalena Kedunghalang Bogor Utara 14.000

4 Taman Lingkungan  Malabar Babakan Bogor Tengah 5.517,85
Luas taman >5000 m eksisting (tahun 2016) ... (A) 27.818

Taman Kota Kelurahan Kecamatan
1 Taman Heulang* Tanah Sareal Tanah Sareal 22.327,58
2 Taman Sempur * Sempur Bogor Tengah 19.253,41

Luas Taman Kota eksisting (2016)...... (B) 41.580,99
Luas Total taman  (m2).... (A) + (B) 69.398,84

Sumber : Tabel 15

Penambahan 4 taman  dengan luas masing-masing > 5000m2, menyebabkan kebutuhan

luas taman kota ramah lansia sudah terpenuhi sampai tahun 2030. Selain luas pemenuhan

kebutuhan taman kota juga harus memenuhi kriteria lokasi yaitu di kawasan pusat kota dan

mudah diakses oleh masyarakat.

5.4.2. Lokasi Taman Kota Di Pusat Kota Dan Mudah Diakses Masyarakat

Lokasi taman kota di puat Kota dapat diartikan lokasi  disekitar pusat kegiatan kota

Bogor. Lokasi pusat-pusat kegiatan ini relatif yang paling mudah diakses oleh masyarakat.

Akses menuju pusat-pusat kegiatan dapat dilakukan menggunakan kendaraan umum,

kendaraan pribadi maupun berjalan kaki. Menggunakan fasilitas trotoar yang

menghubungkan antar taman, serta trotoar  dari dan menuju  pusat kegiatan.

Hasil analisis sub bab 5.4.1 terdapat 4 taman dengan luas >5000 m2. Dari 4 taman

tersebut  hanya 1 taman yang mudah diakses masyarakat karena letaknya berada pusat

kota dan pusat kegiatan yaitu Taman Malabar (Gambar 9). Taman terhubung dengan jalur
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pedestrian sehingga untuk mencapai taman Malabar cukup mudah  dapat menggunakan

kendaraan umum, kendaraan pribadi dan berjalan kaki.

Gambar 9 Kondisi Taman Malabar Saat Ini

5.4.3. Peningkatan  Kualitas Taman Kota

Hasil survai terhadap 2 Taman Kota , yaitu Taman Heulang dan Taman Sempur,

menunjukkan  bahwa untuk masing-masing taman, masih ada kriteria taman ramah lansia

yang belum memenuhi persyaratan. Pengembangan Taman Heulang menjadi taman ramah

lansia relatif lebih mudah karena dari 5 kriteria , ada 2 kriteria yang perlu ditingkatkan yaitu

Aksesibilitas dan keamanan dan Fasilitas penunjang kegiatan dan keindahan. Sedangkan

untuk taman Sempur, agak sulit, karena hampir semua kriteria perlu ditingkatkan, kecuali

pencahayaan.  Taman Sempur memang lebih cocok untuk taman anak muda bukan untuk

lansia.

Untuk meningkatkan kualitas taman kota yang ada, dalam hal ini disarankan Taman

Heulang, maka beberapa indikator yang harus diperbaiki kualitasnya berkaitan dengan

penyediaan akses  yang aman bagi lansia dan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan

lansia. Akses yang aman antara lain kemudahan menuju taman dengan disediakannnya

shelter di sekitar taman yang dilengkapi dengan rambu penyebrangan dan jalan setapak

/trotoar yang aman dan nyaman untuk lansia. Juga disediakan tempat menaik/turunkan

lansia di pintu masuk yang dilengkapi dengan tangga yang landai dan berrailing atau

disediakan ramp bagi tangga yang terlalu curam. Hal tersebut memudahkan lansia

mengunjungi taman tersebut tanpa terlalu tergantung pada orang lain.  Fasilitas yang

dibutuhkan lansia untuk dapat menikmati taman adalah jalan setapak yang cukup lebar dan
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diberi perkerasan menggunakan bahan yang tidak licin atau berpotensi menyulitkan lansia

ketika berjalan, misalnya paving yang berlubang lubang, atau yang dipasang terputus putus

tidak disarankan, karena  tongkat atau kursi roda sulit melaluinya, dan lansia tidak nyaman

berjalan  dengan adanya lubang atau paving yang terputus tersebut.  Selain itu juga

dibutuhkan tempat duduk yang ergonomik dan diberi peneduh yang dapat dipakai untuk

mengobrol dengan sesama lansia /masyarakat. Toilet yang mudah diakses  dan diberi

pegangan serta tidak licin juga menjadi kebutuhan lansia yang harus disediakan di taman

kota.

5.4.5. Membentuk Taman Khusus Lansia.
Idealnya lansia mempunyai taman khusus lansia, taman khusus lansia dapat dibuat

sederhana, yang harus diperhatikan adalah keamanan dan kenyaman lansia ketika

mengunjungi taman. Kebutuhan taman bagi lansia yang utama adalah untuk meningkatkan

kebugaran jasmani dan rohani. Sebuah taman lansia  harus mempunyai suasana yang

tenang, teduh dan aman.  Olah raga paling sederhana yang dapat dilakukan lansia adalah

berjalan kaki , oleh karena itu jalan jalan di dalam taman harus dibuat rata, lebar, tidak licin,

diperkeras, tidak ada penghalang dan mempunyai tanda/rambu yang jelas. Di sepanjang

jalan dapat disediakan tempat duduk dari kayu/beton yang diberi sandaran punggung dan

tangan yang dapat di duduki 2-3 orang, serta dilengkapi dengan taman bunga kecil, dan

pohon peneduh Sehingga apabila lelah berjalan para lansia dapat duduk beristirahat

sambil melihat keindahan bunga-bunga di sekeliling tempat duduk. Selain tempat duduk ,

lansia juga perlu toilet. Oleh karena itu toilet yang mudah diakses dan aman perlu

disediakan di taman. Selain berjalan di jalan setapak yang disediakan, lansia juga mungkin

ingin berjalan di rumput atau atau duduk bermain dengan cucu di rumput. Oleh karena di

taman perlu juga disediakan lapangan rumput  dan pohon pohon peneduh yang cukup luas.

Berikut ini disajikan contoh prasarana dan fasilitas taman yang yang ramah terhadap lansia

di berbagai kota (Gambar 10).

Taman dengan jalan yang rata , kursi taman dan bunga Taman dengan jalan yang lebar , rata,  pohon
peneduh dan kursi taman
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Taman dengan tanah berumput yang luas dan dihiasi
binatang sebagai daya tarik

Taman dengan kursi  taman serta tanaman peneduh

Lansia dapat bersepeda santai dan duduk untuk
istirahat

Taman dengan beraneka bunga dan jalan yang rata
dan lebar

Gambar 10 Contoh Elemen Taman yang Ramah Lansia di Berbagai Kota

Pengembangan taman lansia disarankan menggunakan taman Malabar (5.517,85 m2).

Lokasi taman Malabar dipusat kota sehingga mudah diakses, berada kawasan perumahan.

Pintu masuk taman Malabar dapat diakses dari berbagai sudut. Pintu masuk dibuat lebar,

jalan dalam taman diperbaiki (diperkeras) dan kursi taman dibuat ergonomik bersandaran

punggung dan tangan serta dilengkapi pohon peneduh  dan meja. DI Taman Malabar juga

perlu disediakan toilet yang mudah diakses, bersih  dan aman bagi lansia. Tempat sampah

dibeberapa tempat yang mudah diakses. Lapangan rumput ditata kembali serta vegetasi

beraneka ragam dirawat. Lampu - lampu taman diletakan tersebar agar pencahayaan

cukup di sore dan malam hari.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Terdapat dua taman kota di Kota Bogor yaitu Taman Heulang dan Taman Sempur.

Keduanya merupakan taman yang mudah diakses masyarakat dengan kendaraan pribadi,

kendaraan umu , dan berjalan kaki.  Taman Heulang berdasarkan kriteria taman kota ramah

lansia, mempunyai kondisi relatif lebih baik dibandingkan Taman Sempur.  Taman Heulang

dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi taman kota ramah lansia, sedangkan Taman Sempur

lebih cocok untuk taman anak-anak  dan dewasa  muda. Untuk memenuhi kebutuhan luas

dan unit taman kota ramah lansia tahun 2035 dapat dilakukan strategi pengembangan

taman kota yang ada (Taman Heulang) dan membentuk salah satu taman lingkungan

menjadi taman kota ramah lansia yaitu Taman Malabar.

6.2. Saran

Taman lansia tidak hanya berupa taman kota tapi juga taman-taman lingkungan  yang

berada disekitar tempat tinggal lansia. Taman lansia ini dapat dibuat sederhana sesuai

kebutuhan dasar lansia. Untuk itu strategi pengembangan taman kota Ramah Lansia , perlu

dilengkapi dengan penelitian tentang lokasi taman, aksesibilitas menuju taman ,

pencahayaan taman , tanaman dan  fasilitas taman yang dibutuhkan oleh lansia.

Peningkatan kualitas taman kota yaitu Taman Heulang dan Taman Malabar dapat

berdasarkan pada hasil penelitian tentang kebutuhan lansia, sehingga taman ramah lansia

dapat dibuat sesuai dengan harapan lansia.  Taman ramah lansia ini juga dapat menjadi

salah satu daya tarik wisata kota Bogor, karena di masa datang penduduk lansia tidak

hanya di Bogor, tapi di berbagai  daerah di Indonesia pun meningkat jumlahnya,  juga di

mancanegara.
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