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BAB V 

 KAJIAN TEORI 

5.1 Tema Desain / Kajian Teori Penekanan 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

• Pengertian Universal Design 

Menurut (Ron Mace dalam Andanwerti, 2005) Universal Desain 

adalah upaya dalam mendesain produk dan lingkungan yang 

kegunaannya diperuntukkan bagi semua orang, dalam cakupan yang 

seluas mungkin, tanpa memerlukan adaptasi berlebih dan desain 

khusus.   

Sedangkan menurut (Sheryl Burghstahler dalam Andanwerti, 

2005) universal desain berarti suatu proses, sebuah bentuk aplikasi 

dari ikatan berbagai prinsip dalam mendesain untuk memastikan 

bahwa produk atau lingkungan yang tercipta memperhatikan dan 

mencakup semua orang, dalam berbagai kelompok, dengan 

perbedaan tingkat kondisi fisik, ukuran, bahasa, budaya dan 

pengetahuan.   

Seorang arsitek yang memilih metode Universal design dalam 

merancang desainnya memiliki dasar pemikiran bahwa orang  –  orang 

yang hendak memakai bangunan tersebut  termasuk orang orang yang 

memiliki disabilitas, adalah orang  – orang yang diperlakukan sebagai 

orang – orang normal. Arsitek tidak memulai desain dengan praduga 

bahwa orang yang memiliki disabilitas itu abnormal, berbeda, oleh 

karena itu, untuk membuat bangunan tersebut menjadi aksesibel bagi 

mereka, maka desain harus dapat dikemas bersamaan dengan 
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menggunakan beberapa standar aksesibilitas bagi orang yang difabel. 

(Riestya, 2013) 

Pada bangunan publik, yang dapat digunakan oleh semua 

orang, langkah untuk menerapkan konsep universal desain 

diilustrasikan pada diagram piramidah dari pengguna bangunan. untuk 

bangunan yang dapat memenuhi kenyamanan bagi kebutuhan semua 

pengguna. Arsitek, mendesain dari 1 bari ke baris berikutnya melihat 

seberapa besar parameter akomodasi bagi orang – orang normal dan 

dengan melakukan hal tersebut dapat meminimalisir penyediaan  

ruang/ fasilitas yang dikhususkan bagi orang  –  orang dengan 

disablitas. Desain arsitektur  –  misalnya kesulitan dalam penggunaan  

bangunan/salah satu fitur pada bangunan tersebut karena kesalah 

desain, atau memang seperti itulah desainnya-hal ini bisa disebut 

sebagai diskriminasi arsitektural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Universal Design Piramid 
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• Penjelasan Baris:  

1.  Pada baris pertama,adalah  orang-orang yang masih fit, dan 

masih tangkas, orang-orang yang masih bisa berlari,melompat, 

menaiki tangga, menari dan membawa barang bawaan yang 

berat.  

2.  Pada baris kedua, adalah orang-orang dewasa yang normal, 

tidak memiliki cacat fisik, dapat berjalan kemana pun mereka 

mau,tidak memiliki masalah dengan pergerakan.  

3.  Pada baris ketiga, sama seperti baris pertama dan kedua, pada 

baris ketiga ini adalah orang-orang yang normal, terdiri dari 

wanita/ perempuan. Karena pada bangunan publik, mereka 

seringkali mengalami diskriminasi, misalnya pada penggunaan 

toilet umum dimana jumlah toilet wanita biasanya setengah 

darijumlah urinal untuk  pria, sehingga efeknya mereka terpaksa 

menunggu di antrian yang panjang dan terkadang lebih memilih 

untuk tidak menggunakan toilet umum.  

4.   Pada baris keempat,adalah orang-orang yang sudah tua, manula 

yang masih bisa berjalan menggunakan tongkat,dan tidak 

menyebut dirinya sebagai orang yang disable.  

5.   Pada baris kelima, adalah orang-orang penyandang cacat atau 

yang memiliki disabilitas.  

6.   Pada baris keenam, adalah orang-orang yang menggunakan 

kursi roda.  

7.  Pada baris ketujuh, adalah pengguna kursi roda yang 

membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu mereka 
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ketika sedang berada di bangunan publik, atau orang-orang 

disable yangmenggunakan electric scooters  

8.   Pada baris kedelapan, pengguna kursi roda yang membutuhkan 

bantuan dari 2 orang sekaligus ketika mereka hendak  pergi 

keluar. 

• Penjelasan Diagram  

1.   Pada pointer A, arsitek masih bisa memenuhi aturan/standar  

perencanaan bangunan dengan cukup baik untuk orang-orang 

pada baris pertama dan kedua. Perlu diingat bahwa tidak terdapt 

anak kecil/balita pada kedua baris tersebut.  

2.   Pada pointer B, yangmewakili baris ketiga,keempat dan 

kelima,menunjukkan bahwa pengguna bangunan, yang ketika 

bangunan tersebut didesain seharusnya sudah dapat dipenuhi. 

kebutuhannya, namun pada kenyataannya tidak. Orang-orang 

tersebut sebenarnya tidak akan mengalami disabilitas arsitektural 

apabila ketentuan/standar yang digunakan pada bangunan 

tersebut sudah sesuai untuk mereka.  

3.  Pada pointer C, menunjukkan hasil dari metode top-down 

dimanaorang-orang pada baris ketiga, keempat dan kelima 

belum sepenuhnya dipenuhi kebutuhannya ketika mereka 

menggunakan bangunan publik.  

4.   Pada pointer D, menunjukkan  hasil dari pengaplikasian dari 

prinsip-prinsip Universal  Design bangunan sepenuhnya nyaman 

digunakan oleh semua penggunanya.  
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5.2.1 Studi Preseden 

5.2.1.1 Implementasi Teori Penekanan Desain 

Prinsip universal desain seperti yang didefinisikan oleh  The Centre 

Of universal Design, North Carolina State Universitiy adalah  sebagai 

berikut :  

1.  Kegunaan yang adil dan bijaksana (Equitable Use)  

Desain yang dapat digunakan dan dipasarkan bagi semua orang 

termasuk orang dengan keterbatasan fisik/penyandang cacat 

(disabilities). 

2.  Fleksibel dalam penggunaan (flexibility in use)  

Dapat mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan individual yang 

beragam. 

3.  Sederhana dan intituitif (Simple & Intituitive)  

Mudah dimengerti, terlepas dari perbedaan latar belakang, 

pengalaman, pengetahuan, bahasa, kecakapan maupun tingkat 

konsentrasi penggunanya.   

4.  Mudah dan cepat dipersepsi secara indrawi  (perceptible information)  

Secara efektif dapat menyampaikan informasi yang diperlukan oleh 

pengguna, terlepas dari situasi, tingkat kondisi dan kemampuan 

inderawi penggunanya.   

5.  Toleransi terhadap kesalahan (tolerance for error)  
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Mampu mengurangi resiko bahaya, kerugian akibat kecelakaan atau 

kejadian yang tidak diinginkan.   

6.  Upaya fisik yang rendah (low physical effort)  

Dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan dengan tingkat 

kelelahan  yang rendah.  

7.  Ukuran dan ruang untuk kenyamanan pengguna ( Size and space for 

approach & use)  

Penggunaan ukuran dan ruang yang wajar dan pantas sebagai 

pendekatan, pencapaian, dan penggunaan, terlepas dari ukuran 

tubuh, postur atau mobilitas penggunanya.   

5.3 Fokus Kajian / Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.3.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

a. Aspek Kenyamanan dan Keselamatan 

• Besaran Ruang 

Penetapan standar besaran ruang harus mempertimbangkan 

studi gerak dari tunanetra seperti jangkauan ke samping dan ke 

depan namun tetap memperhitungkan dimensi perabotan yang ada 

di dalamnya. 
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Gambar 57. Studi Gerak Tuna Netra 

Sumber: Keputusan Menteri PU Mengenai Persyaratan Aksesbiliras Banfinan 

• Bentuk 

- Bentuk lingkaran dan segi banyak beraturan bentuk seperti ini 

tidak menguntungkan bagi tunanetra karena mempunyai pola 

yang menyebar karena semakin kompleks semakin banyak arah 

dan susah dihafal. 

- Segi empat merupakan bentuk yang menunjukkan 

keseimbangan karena tunanetra akan lebih mudah bergerak 

dalam tatanan segi empat tegak lurus. 

 

 

 

 

 

 

 



196 

Gambar 58. Sirkulai teratur dengan membenfuk sudut 90 derajat pada segi empat 

Sumber: digitalpetar.co.id 

 

b. Berdasarkan ketetapan Direktorat Pendidikan Luar Biasa terhadap 

Pedoman Teknis Bangunan memiliki standar ruang sirkulasi : 

• Ruang sirkulasi horisontal dapat menghubungkan ruang-ruang 

dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan 

penghawaan cukup. 

• Pada sepanjang koridor yang dilewati tunanetra dibuat jalur 

tunanetra yang bebas dari bahaya (benda atau perabot yang 

mungkin tertabrak). Lebar jalur minimal 2,40 m dan tinggi minimal 

2,5 m. 

• Pada jalur panduan berjalan harus dapat menunjukkan arah yang 

harus ditempuh tunanetra dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Setiap petunjuk tulisan , harus mudah dijangkau dan dilengkapi 

huruf braille. 

Gambar 59. Jalur Panduan Berjalan / Guiding Block 

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya-subway-M18-Nagoya-
daigaku-station-platform-20100316.jpg 
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• Pada belokan atau persimpangan diletakkan blister surface tactile 

paving sebagai tanda bagi tunanetra akan adanya persimpangan 

atau belokan. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Studi Preseden 

5.3.2.1 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

• Bentuk 

Banyak Menerapkan bentuk ruang segi empat pada ruang khusus 

untuk memudahkan pergerakan tunanetra. 

• Lantai 

Untuk kriteria keamanan dan kenyamanan adalah sebagai berikut: 

- Lantai selasar dilengkapi Tectile Floor untuk bisa diraba 

dengan tongkat sebagai petunjuk arah. 

 

 

 

 

 

Gambar 60. Blister Surface Tactile 

Sumber: https://tr.pinterest.com/explore/tactile-paving/?lp=true 

Gambar 61: Tictile Floor 

Sumber: http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/yNLy01vb-jalur-khusus-penyandang-disabilitas-di-
terminal-tirtonadi-butuh-penyempurnaan 
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- Pada bagian depan ramp diletakkan corduroy hazard warning 

surface untuk menunjukkan perubahan leveling / jalur 

persimpangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Persyaratan Lantai 

- Tekstur pengarah bermotig garis-garis menunjukkan arah 

perjalanan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 62. Corduroy Hazard Warning Surface 

Sumber: http://tactilesurface.co.uk/products/corduroy-hazard-warning-surface/ 

Gambar 63. Corduroy Hazard Warning Surface 

Sumber: http://astep.co.uk/product-range/tp-range/ 

Gambar 64. Tactile Floor 

Sumber: https://ifworlddesignguide.com/entry/169013-non-slip 
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- Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap 

adanya perubahan situasi di sekitarnta. 

 

 

 

 

 

 

 

- Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pedestrian 

perlu memperhatikan tekstur eksisting. 

• Dinding 

- Salah satu dinding ruang kelas dapat berupa dinding partisi 

agar suatu saat dua ruang kelas yang bersebelahan dapat 

digabung menjadi satu ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65. Blister Surface Tactile  

Sumber: https: http://www.alamy.com/stock-photo/tactile-paving.html 

Gambar 66. Pintu Lipat Partisi  

Sumber: http://tokopintu.com/ 
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- Semua dinding selasar dilengkapi dengan elemen penunjuk 

yang bisa diwaba penyandang tunanetra. 

- Dinding dilengkapi dengan pengangan rambat untuk 

memberikan keamanan tunanetra dalam berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67. standart handrail 

Sumber: kep. Menteri PU 

• Pintu 

- Ukuran pintu pada bangunan pendidikan 170cm dan tingginya 195 

– 200 cm. 

- Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan 

guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya. 

- Ada penanda pintu, warna, seperti strip kuning atau warna kontras 

sebagai penunjuk low vision akan adanya pintu. 
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- Dilengkapi dengan pegangan pintu yang bisa diakses semua 

orang dengan mudah. 

• Jendela 

- Jendela ruang pendidikan di samping untuk penerangan dan 

penghawaan untuk ruang pendidikan direncanakan dengan 

ambang bawah setinggi 1,5 m dari muka lantai. 

- Menggunakanjendela geser atau jendela sayap jatuh yang buka 

ke dalam. 

• Perabotan 

- Perabot diletakkan di tepi agar tidak tertabrak oleh tunanetra. 

- Penataan perabot yang konstan hampir sama di semua ruang, 

sehingga tunanetra dapat mengenali jalur yang aman untuk 

dilewati. 

- Perabot tidak boleh menyiku atau bersudut. 

• Akustik 

Untuk ruang sistem akustik dapat digunakan melalui pengadaan 

dinding pemantul suara sehingga tunanetra dapat mengenali bahwa 

di depannya terdapat dinding karena mengetahui suara mereka 

terpantul. 

• Sirkulasi 

- Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang 

dengan baik, pada outdoor dilengkapi atap. 

- Sepanjang koridor yang dilewati tunanetra dibuat jalur tunanetra 

yan bebas dari bahaya. Lebar jalur minimal 1,4 m dan tinggi 

minimal 2,5 m. 
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- Terdapat guidance path surface. Tactile paving ini menunjukkan 

arah yang harus ditempuh tunanetra karena berupa tonjolan 

beralur. 

 

 

 

 

 

 

- Nama ruang / Tulisan Penunjuk dilengkapi huruf braille 

- Pada belokan atau persimpangan diletakkan blister surface tactile 

paving seagai tanda bagi tunanetra akan adanya persimpangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 68. Tactile Floor 

Sumber: https://ifworlddesignguide.com/entry/169013-non-slip 

Gambar 69. Blister Surface Tactile 

Sumber: https://tr.pinterest.com/explore/tactile-paving/?lp=true 




