
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Balai  Pelayanan  Sosial  Tresna  Werdha  Abiyoso  yang  berada  di

pakem Kabupaten Sleman merupakan sebuah institusi/ lembaga pelaksana

teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial lanjut usia. Memiliki clien dengan berbagai

latar  belakang  dan  kondisi  sebelum  dipindahkan  ke  dalam  BPSTW

Abiyoso  menjadikan  objek  perancangan  ini  memiliki  kompleksitas

permasalahan dari segi pengguna ruang, lanjut usia yang telah mengalami

penurunan kondisi  baik fisik  maupun psikologis.  Dengan menggunakan

metode desain Rosemary Klimer data- data dikumpulkan lalu dianalisis

untuk menemuka permasalahan desain dan membuat ide solusi. 

Dalam upaya  memecahkan  permasalahan  desain  yang  ada  pada

Balai Pelayanan Sosial  Tresna Werdha Abiyoso, konsep desain di dapat

dari  kata  ‘Abiyoso’ yang merupakan  nama dari  seorang Begawan  atau

pertapa  besar.  Pemilihan  konsep  homey diselaraskan  dengan  harapan

penamaan  Abiyoso  sebagai  tempat  pertapaan  yang  nyaman,  sejuk,  dan

syahdu. Pohon pisang merupakan tanaman yang familiar bagi penduduk

lokal,   tanaman  dengan  banyak  manfaat  dan  memiliki  filosofi  dalam

semangat  menjalani  kehidupan.  Pohon  pisang  selalu  bertahan  hidup

sebelum berbuah,  mencerminkan sifat  pertapa yang selalu digambarkan

dalam wujud orang tua yang bijaksana dan berilmu. Jantung pisang dipilih

sebagai  tema  perancangan  untuk  mewakili  visual  dari  visi  BPSTW

Yogyakarta,  yaitu  lanjut usia yang sejahtera dan berguna.  Masa puncak

pertumbuhan  pohon  pisang  ditandai  dengan  munculnya  kelopak

kemerahan  yang  membungkus  bakal  buah,  mencerminkan  meskipun

dengan penurunan fisik  namun lanjut usia  tetap memiliki peran dengan

ilmu dan pandangan hidup dari masa- masa yang sudah dilaluinya.
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B.  Saran

Perancangan interior BPSTW Abiyoso bertujuan untuk merancang

interior yang nyaman untuk lingkungan tinggal lanjut usia yang tinggal di

dalam balai. 

Saran untuk Pengelola Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso:

1. Hasil  perancangan  interior  Balai  Pelayanan  Sosial  ini  diharapkan

mampu  memberikan  solusi  dari  permasalahan  ruang  yang  ada  dan

diharapkan dapat menambah acuan baru bagi pihak pengelola.

2. Diharapkan  pengelola  lebih  memperhatikan  sarana  dan  prasarana

terutama pada jalan pedestrian dengan menambah bangku di tepi jalan

sebagai sarana duduk dan beristirahat lansia.

Saran untuk desainer selanjutnya:

1. Perancang  sadar  masih  banyak  kekurangan  pada  tugas  akhir  karya

desain ini, maka dari itu perancang berharap agar tugas akhir ini dapat

menambah  referensi  bagi  desainer  salanjutnya  dalam  perancangan

selanjutnya untuk memperbaiki atau melengkapi karya tugas akhir ini.

2. Perancang  berharap  desainer  selanjutnya  untuk  menambah  pustaka

tentang pengguna ruang dan konsep desain homey, 

3. Demi  kelancaran  dalam  mengerjakan  perancangan  untuk  desainer

selanjutnya adalah fokus pada satu permasalahan desain utama yang

ingin dipecahkan. 
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