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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan / tema Desain 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Bangunan penyiaran stasiun televisi merupakan bangunan 

wadah kegiatan yang identik dengan salah satu teknologi masa kini 

yang  public friendly yaitu televisi. Bentuk dan keindahan bangunan 

berperan penting untuk dapat menciptakan citra bangunan untuk 

menggambarkan secara jelas bahwa bangunan merupakan tempat 

kegiatan penyiaran stasiun televisi yang memproduksi program 

acara anak. 

Teori penekanan desain Gedung penyiaran stasiun televisi 

nasional anak dilihat dari fungsi bangunan yang akan disesuaikan 

dengan standard dan kebutuhan ruang yang ada. Sehingga dengan 

penggunaan pendekatan Arsitektur Perilaku diharapkan dapat 

menggambarkan dan mengekspresikan fungsi bangunan sebagai 

sebuah tempat kegiatan penyiaran stasiun televisi program acara 

anak dengan menyesuaikan perilaku pengguna dalam bangunan 

untuk kenyamanan.  
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5.1.2. Arsitektur Perilaku 

Perencanaan dan perancangan bangunan memperhatikan 

kenyamanan dan kebutuhan klien. Untuk dapat mewujudkan wadah 

untuk bangunan penyiaran dengan tema program anak, dibutuhkan 

pendekatan dalam arsitektural yang tepat. Pendekatan arsitektural 

yang memperhatikan seluruh kenyamanan dan kebutuhan pengguna 

Pelaku : 

 Bintang Tamu 

(Rata-rata Anak – 

anak) 

 Enterpreneur 

 Pekerja Produksi 

Program Acara 

 Pekerja 

Organisasi 

Perusahaan 

Produksi Siaran 
Acara Televisi 
Program Anak 

Bererja 
mengurus 
organisasi dan 
kebutuhan 
dalam 
perusahaan  

Kebutuhan 
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Penyiaran 
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Kolaborasi 
aktivitas 

untuk 
menyajikan 
tayangan 
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Diagram 5.1. Diagram Tema 

Arsitektur 

Sumber :  Analisa Pribadi 
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dalam bangunan Gedung Penyiaran Stasiun Televisi Nasional Anak 

adalah Pendekatan Arsitektur Perilaku.  

Arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang penerapannya 

selalu menyertakan pertimbangan – pertimbangan perilaku dalam 

perancangan. Arsitektur perilaku mulai berkembang pertama kali di 

Amerika pada sekitar tahun 1950  (Halim, 2005 : 2). Pemikiran awal 

perancangan ini untuk riset mempelajari tentang setting 

spasial/arsitektural rumah sakit jiwa yang mempengaruhi perilaku 

pasien.  

Untuk lebih memahami Arsitektur Perilaku, berikut adalah 

contoh tentang “Lingkungan yang Mempengaruhi Perilaku Manusia” 

dan “ Perilaku Manusia yang Mempengaruhi Lingkungan” : 

 Manusia cenderung memiliki kebiasaan untuk menduduki suatu 

tempat meskipun fungsi tempat itu bukanlah tempat duduk. 

Sebagai contohnya adalah mahasiswa yang sering duduk susunan 

anak tangga. 

 Manusia cenderung memilih untuk melalui jalan yang lebih singkat 

(jalan pintas). Salah satu contoh perilaku tersebut adalah ketika 

manusia memilih melintasi rumput untuk menempuh jarak yang 

lebih singkat.  

Menurut Jessica (2011) Arsitektur Perilaku dapat diartikan 

sebagai suatu lingkungan binaan yang diciptakan oleh manusia 

sebagai tempat untuk melakukan aktivitasnya dengan 
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mempertimbangkan segala aspek dari tanggapan atau reaksi dari 

manusia itu sendiri menurut pola pikir, karakteristik, ataupun presepsi 

manusia sebagai pengguna bangunan.  

Menurut Clovis Heimsath (1977), perilaku dalam perancangan 

arsitektural berkaitan antara penghuni dengan bangunan dan 

hubungan keduanya dalam konteks perilaku serta teknik perancangan 

berbasis perilaku pengguna.  

5.1.2.1. Faktor yang mempengaruhi perilaku  

Faktor yang mempengaruhi dalam prinsip – prinsip perilaku 

pengguna bangunan (Snyder, James C, 1989) diantaranya adalah 

 Kebutuhan Dasar 

o Physicological Need 

Kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik. Contoh: makan & 

minum 

o Safety Need 

Kebutuhan akan rasa aman terhadapdiri dan lingkungan baik 

secara fisik ataupun psikis. 

o Affilitation Need 

Kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain. 

o Cognitive/Aestetic Need 

Kebutuhan manusia untuk berkreasi, berkembang, berfikir dan 

menambah pengetahuan dalam menemtukan keindahan yang 

dapat membentuk pola perilaku manusia.  
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 Usia 

o Balita : Belum mampu mengerti konsidi keberadaan diri sendiri 

dan hanya mengenal perilaku sosial yang ada di sekitarnya.  

o Anak – anak : Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan 

cenderung kreatif. 

o Remaja : Sudah mulai memiliki kepribadian yang stabil. 

o Dewasa : Sudah memiliki kepribadian yang stabil dan mantap. 

o Manula: Kemampuan fisik sudah banyak berkurang. 

 Jenis Kelamin 

o Kebutuhan antara pria dan wanita yang berbeda. Erbedaan jenis 

kelamin mempengaruhi perilaku manusia dan proses dalam 

perancangan.  

 Kelompok Pengguna 

o Perbedaan kelompok pengguna dapat pertimbangan dalam 

perancangan atau desain, karena tiap bangunan memiliki fungsi 

dan pola yang berbeda. 

 Kemampuan Fisik 

o Tiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Umumnya 

berkaitan dengan kondisi kesehatan dan tubuh manusia. Faktor 

ini sangat berpengaruh besar pada perancangan bangunan.  
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 Antropometik 

o Merupakan proporsi dan dimensi tubuh manusia dan 

karakteristik fisiologis terhadap kegiatan manusia yang berbeda 

– beda dan mikro lingkungan.  

5.1.2.2. Prinsip Arsitektur Perilaku 

 Menurut Carol Simon Weisten dan Thomas G David (dalam 

Qaddafi : 2011) tentang prinsip – prinsip tema arsitektur perilaku yang 

harus diperhatikan dalam penerapan tema arsitektur diantara lain 

adalah 

1. Mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan.  

a. Pencerminan fungsi bangunan. 

b. Menunjukan skala dan proporsi yang tepat dan dapat 

dinikmati. 

c. Menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam 

bangunan.  

2. Mewadahi Aktivitas penghuninya dengan nyaman dan 

menyenangkan.  

a. Nyaman secara fisik dan pisikis. 

b. Menyenagkan secara fisik bisa diwujudkan dengan 

pengolahan bentuk dan ruang.  

3. Mempengaruhi nilai estetika, komposisi dan estetika bentuk. 

a. Kepaduan, berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi 

kesatuan yang serasi 
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b. Keseimbangan, nilai visual yang menjadi daya tarik harus 

seimbang. 

c. Proporsi 

d. Skala 

e. Irama, unsur pengulangan dalam perancangan bangunan.  

4. Memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai. 

a. Faktur yang mempengaruhi perilaku pemakai, diantaranya 

adalah usia, jenis kelamin, kondisi fisik.  

5.1.2.3. Prespsi anak – anak terhadap lingkungannya 

Presepsi merupakan kesan yang timbul pada saat orang 

mendengar ataupun melihat sesuatu. Persepso anak terhadap 

lingkungannya dipengaruhi oleh pengelihatan, pendengaran dan 

perasaan yang harus dapat mencangkup kedinamisan melalui panca 

indra. 

 Presepsi penglihatan, diperlukannya hal – hal berikut untuk 

membantu anak – anak untuk mempresepsikan sesuatu, 

diantaranya: 

o Simbol untuk menarik perhatian 

o Adanya Gerakan 

o Melihat sesuatu yang lebih terang atau kontras dari warna lainnya. 

o Adanya suatu yang berbeda dari lingkungannya. 

 Pendengaran, Anak akan membuat presepsi dan lebih ekspresif dari 

apa yang didengarnya.  

 Perasa (sentuhan) , didapatkan dari indra peraba anak.  
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5.1.3. Studi Preseden 

 Booker Park School 

Booker Park School merupakan sebuah bangunan 

pendidikan khusus untuk anak prasekolah dan sekolah dasar. 

Dibuka sejak September 2007, Buckhinghamshire, Amerika Serikat. 

Area sirkulasi Horisontal dibentuk menjadi ruang transisi. 

Ruang transisi merupakan bagian penting dalam bangunan untuk 

membantu anak untuk mempermudah kegiatan selama disekolah.  

 

 

 

 

 

 

Fasilitas sekolah yang tersedia didalam bangunan antara lain 

adalah : 

 Kelas Intervensi dini, adalah unit ruang yang digunakan untuk 

pelayanan anak – anak prasekolah dan memberikan 

pengajaran murid kasus PMLD.  

 Multi Sensory , yaitu ruangan pengajaran khusus terapi. 

 Aula & Kolam Renang 

 Ruang Kunjungan 

 Area kesehatan  

 Taman 

Gambar 5.1. Gedung Booker Park School 

Sumber :  Booker.com 
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 Ruang Kelas Umum. 

 

 

 

 

 

 

Ruangan – ruangan tersebut dirancang dengan 

memperhatikan perilaku tidak hanya anak – anak normal tetapi juga 

anak – anak dengan keterbelakangan khusus. Selain dari desain 

ruang dan interior yang memperhatikan perilaku anak – anak, sistem 

tata ruang yang ada didalam bangunan bertujuan untuk membantu 

anak – anak dengan keterbelakangan khusus beraktivitas salah 

satunya dengan perletakan seluruh ruang siswa di lantai dasar.  

1. Pixar Office 

Kantor rumah produksi animasi Pixar berlokasi di California. 

Kantor Pixar memiliki tema desain interior kantor yang sedang marak 

diterapkan, yaitu konsep interior kantor playful. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.3. Kantor Pixar 

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.2. Fasilitas Booker Park School 

Sumber :  Booker.com 
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Gaya interior playful sangat terlihat pada bangunan Pixar , 

banyak memunculkan area sitting group dengan permainan warna 

pada interior bangunan bertujuan untuk memberikan ruang untuk 

para pekerja berdiskusi secara lebih rileks dan santai. Peletakan 

furniture dengan warna cerah pada lantai marmer putih polos 

bangunan menghilangkan kesan monoton pada bangunan yang 

merupakan kantor rumah produksi ini.  

 

 

  

 

 

Konsep interior kantor playful tidak hanya memikirkan 

bagaimana warna – warna cerah dapat merangsang mood para 

pekerja, juga memikirkan bagaimana keadaan emosi orang dewasa 

berkerja dengan memberikan ruang break time berisi beragam 

permainan sederhana untuk menghilangkan stress.  

5.1.4. Kemungkinan Implementasi Teori Tema Desain 

Teori arsitektur perilaku yang akan di terapkan didalam 

perancangan gedung penyiaran stasiun televisi nasional anak ini 

dengan memperhatikan 4 prinsip teori arsitektur perilaku, yaitu: 

Gambar 5.4. Interior Kantor Pixar 

Sumber :  Google..com 
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 Mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan.  

Diterapkan dalam fungsi dan simbol bangunan, skala dan 

proposional, struktur dan bahan bangunan yang digunakan.  

Pola massa bangunan yang akan digunakan adalah satu massa 

bangunan tunggal (singel building) dengan mempertimbangkan 

beberapa hal berikut: 

o Penyesuaian terhedap bentuk tapak dan lingkungan sekitar 

Jl.Senopati. 

o Rencana area terbangun harus disesuaikan dengan area 

outdoor untuk mendapatkan kedinamisan.  

o Sirkulasi pencapaian yang efisien. 

o Pengawasan dan pemeliharaan yang mudah.  

o Memanfaatkan ruang secara maksimal.  

 Mewadahi Aktifitas pengguna dengan nyaman 

Dapat memberikan rasa nyaman baik secara fisik dan psikis. 

Nyaman secara fisik dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan 

para pelaku didalam bangunan.  

 Nilai Estetika, Komposisi dan Estetika Bentuk 

Nilai Estetika komposisi dan Estetika Bentuk dapat diperoleh dari 

keterpaduan, keseimbangan, proposi, skala dan irama bangunan. 

Nilai Estetika dan komposisi merupakan hal yang dapat dirasakan 

secara langsung oleh pengguna. Dengan memperhatikan presepsi 

anak – anak sebagai subjek utama dalam projek ini, maka adanya 

penerapan prinsip perilaku anak- anak kedalam bangunan, yaitu: 
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o Simbol – simbol  

Memanfaatkan simbolisasi kedalam bentuk bangunan untuk 

memberikan informasi bangunan yang tidak tersirat.  

o Gerakan 

Massa bangunan dibuat tidak monoton, permainan ketinggian 

bangunan untuk memberikan kesan gerakan bangunan 

namun tetap seirama.  

o Hal yang Terang dan Kontras 

Kontras dapat diperoleh dari permainan warna bangunan atau 

interior.  

o Hal yang berbeda dan menarik perhatian.  

Perpaduan permainan warna dan bentuk yang dinamis akan 

menghasilkan bangunan yang menarik perhatian anak – 

anak. 

 Memperhatikan Kondisi Perilaku Pemakai 

Kondisi perilaku pemakai dapat dibedakan dari usia, jenis kelamin 

dan fisik. Hal yang perlu diperhatikan khusus adalah  Secara usia 

pengguna bangunan projek ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

o Anak – anak 

Anak – anak didalam bangunan ini memiliki peran penting 

sebagai subjek program yang diproduksi. Berikut adalah tabel 

analisa perilaku anak – anak dan respon yang digunakan 

dalam mendesain bangunan.  
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Tabel 5.1. Tabel Perilaku Anak dan Respon 

Perilaku Anak –Anak Respon Rancangan Desain 

Antropometik 

 Perlu bantuan untuk 

melakukan hal – hal 

tertentu yang tidak 

sesuai dengan 

kemampuan fisik. (ex : 

bantuan untuk duduk 

karena terlalu tinggi 

untuk capai) 

Untuk mendapatkan tingkat 

kenyamanan untuk anak yang baik terutama 

pada desain interior  harus memperhatikan 

antropometrik yang berpengaruh terhadap 

ukuran pintu, jalan, sirkulasi dan prabot 

seperti meja dan kursi 

 

 

 

 

 

Cara Berkomunikasi 

 Suka berteriak 

 Tidak paham/tidak 

tertarik dengan simbol 

text 

 Ruang Kedap Suara 

Pada beberapa ruangan yang 

membutuhkan ketenangan menggunakan 

lockroom dan kedap suara dari luar.  

 Signage Menarik 

Untuk dapat menarik perhatian 

anak dan dimengerti oleh anak sehingga 

membuat signage yang colorful dan unik. 

 

Gambar 5.5. Area Library Anak   

Sumber :  Pinterest.com 
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Cara Berperilaku 

 Suka Berlarian 

 Mudah penasaran 

 Penggunaan Curtain Walll Kaca 

Dengan Sticker Kaca 

Bertujuan agar anak – anak tidak 

secara tidak sengaja terbentur kaca 

partisi. Sehingga untuk tetap menerapkan 

sistem open plan dalam bangunan, partisi 

di lapisi oleh sticker sehingga kaca tidak 

100% transparan dengan motiv sticker 

yang menarik.  

 

 

 

 

 Lantai 

Penggunaan penutup lantai yang 

tidak licin dan aman jika anak terjatuh, 

penutuh lantai yang bisa digunakan 

adalah karpet. 

Gambar 5.6. Signage WC Umum  

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.7. Penggunaan Sticker Kaca  

Sumber :  Pinterest.com 
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Keadaan Emosi 

 Emosi yang tidak stabil 

(sering menangis, 

marah) 

 Tidak mau dipaksakan  

 Break Time Room 

Dalam perancangan ruang 

mempersiapkan ruang break time untuk 

mengembalikan mood anak yang tidak 

stabil.  

 

 

 

 Parent Corner 

Menyediakan sitting area yang 

digunakan untuk orangtua mengawasi 

selama recording berlangsung.   

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.10. Studio Anak  

Sumber :  Youtube.com 

 

Gambar 5.9. Break Time Room Kids  

Sumber :  Youtube.com 

 

Gambar 5.8. Penggunaan Penutup Lantai Karpet  

Sumber :  Pinterest.com 
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Kepekaan Sensori 

 Kekaguman visual 

terhadap benda dan 

cahaya 

 Kepekaan terhadap 

tekstur tertentu.  

 Kepekaan terhadap 

suhu ruangan 

 Kepekaan terhadap 

bahaya kebakaran 

 Tidak Ragu Mengganakan Aneka 

Warna 

Dengan melakukan perpaduan warna 

yang sesuai dengan komposisi dapat 

memberikan tampilan ruangan yang 

menarik dan tidak terkesan monoton.  

 Permainan Tekstur 

Permainan tekstur pada material 

bangunan namun tetap aman untuk anak 

– anak . 

 Pengaturan Suhu 

Penggunaan AC Central dalam bangunan 

gedung bertingkat pengaturan suhu dapat 

menggunaan minimalisasi bukaan 

ducting AC untuk mendapatkan suhu 

ideal untuk anak – anak yaitu 24˚C -26˚C 

 Penggunaan Alarm Kebakaran Khusus 

Alarm yang biasa digunakan dalam 

bangunan hanya efektif untuk 

pemberitahuan informasi untuk orang 

dewasa. Sedangkan untuk anak – anak 

sering kali masih belum paham dan tidak 

merespon akan bahaya kebakaran. Alarm 
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khusus menggunakan pitch yang rendah 

(540Hz) dengan memunculkan 

peringatan kebakaran melalui suara 

wanita dewasa yang mana lebih mudah 

direspon oleh anak – anak.   

Sumber :  Analisis pribadi 

o Dewasa 

Orang dewasa pada bangunan ini merupakan pelaku yang 

berkegiatan sehari – hari untuk berkerja. Berikut adalah tabel 

perilaku orang dewasa saat berkerja dan respon desain yang 

diterapkan.  

Tabel 5.1. Tabel Perilaku Orang Dewasa di Kantor dan Respon 

Perilaku Anak –Anak Respon Rancangan Desain 

Antropometik 

 Banyak melakukan 

kegiatan dengan alat – 

alat khusus dalam 

jangka waktu yang 

lama.  

 Ukuran ruangan  

Disesuaikan dengan kebutuhan 

ruang dan standard SNI. Menyesuaikan 

dengan sirkulasi dan juga dimensi alat – 

alat khusus penyiaran. 

 Material 

Penggunaan material yang 

nyaman digunakan dalam jangka waktu 

yang lama, membuat suasana ruang 

kantor yang tidak membosankan.  
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Cara Berkomunikasi 

 Melakukan diskusi 

dengan formal maupun 

dengan santai. 

 Terdapat Banyak Area Sitting Group  

Area sitting group digunakan 

untuk berdiskusi ringan. Kursi duduk yang 

digunakan tidak harus jenis kursi kerja 

formal atau sofa. Beberapa pilihan yang 

dapat digunakan adalah bean bag chair, 

ottoman, hammock dan sofa couch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Berperilaku 

 Mencari kenyamanan 

untuk dapat 

berkonsentrasi berkerja 

dan mendapatkan ide 

kreatif. 

 Banyaknya Motif Pada Sudut Ruangan 

Penggunaan motif dengan tujuan 

memberikan kesan segar dan menarik 

sebagai upaya untuk membantu 

Gambar 5.11. Penggunaan Warna Dalam Interior 

Sumber :  Google..com 

 

Gambar 5.12. Area Sitting Room  

Sumber :  Google..com 
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memberikan ide dan menjernihkan 

pikiran.  

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan Emosi 

 Mudah merasa stress 

saat berkerja.   

 Dilengkapi Mainan Dan Alat Olahraga. 

Kantor identik dengan hal yang 

monoton, membosankan dan 

menimbulkan stress. Untuk mendapatkan 

kinerja karyawan yang maksimal, terdapat 

beberapa permainan yang digunakan 

sebagai penghilang stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tampilan Profil Perusahaan 

Menunjukkan identitas 

perusahaan melalui interior kantor. Dapat 

berupa sclurpture yang terpajang 

dibeberapa titik bangunan, logo, hingga 

hasil dari aktvitas didalam bangunan. 

Gambar 5.13. Area Sitting Room  

Sumber :  Google..com 

 

Gambar 5.14. Break Room  

Sumber :  Google..com 
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Kepekaan sensori 

 Cahaya pada ruangan 

yang mempengaruhi 

jarak pandang.  

 Suhu ruangan dan 

kelembaban yang 

mempengaruhi kinerja 

berkeja.  

 Cahaya 

Pemasangan lampu secara direct 

lighting, semi direct lighting, general diffus 

lighting, semi indirect lighting untuk 

mendapatkan cahaya ideal dalam 

bangunan untuk pencahayaan buatan.  

Penggunaan curtainwall 

pelingkup bangunan kaca untuk 

memaksimalkan cahaya alami masuk ke 

dalam bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 Suhu Ruangan 

Penggunaan AC Central untuk 

mendapatkan kenyamanan ruangan yang 

rata pada bangunan.  

Sumber :  Analisis pribadi 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Kegiatan utama yang ada dalam bangunan adalah penyiaran 

acara anak, yang tentu saja akan melibatkan anak – anak dalam 

kegiatannya dimulai dari entertainer anak hingga penonton live 

yang akan didominasi oleh anak – anak. Dari hal tersebut 

Gambar 5.15. Pencahayaan Kantor   

Sumber :  Pinterest.com 
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Aksesibilitas anak dalam beraktivitas didalam bangunan akan 

mempengaruhi kelancaran kegiatan penyiaran.  

5.2.1. Intepretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan  

Tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen 

PU) Nomor 30 Tahun 2006, Aksesibilitas merupakan kemudahan 

yang disediakan untuk anak dan penyandang kebutuhan khusus 

untuk bisa mengakses bangunan dan lingkungan secara mandiri, 

aman dan nyaman tanpa adanya kesulitan ataupun halangan demi 

mewujudkan kesamaan kesempatan didalam aspek kehidupan. 

Aksesibilitas berperan penting membantu anak – anak untuk 

beraktivitas didalam ruangan tanpa selalu diawasi oleh orang 

dewasa. Meskipun merupakan hal – hal sederhanya yang 

dibutuhkan oleh anak – anak, keberadaanya sering terabaikan. 

Bahkan untuk bangunan – bangunan yang merupakan bangunan 

dengan pelaku utama bangunan adalah anak – anak, sering 

ditemukan tidak memberikan standar aksesibilitas yang dibutuhkan. 

Berikut adalah beberapa elemen dan persyaratan teknis 

aksesibilitas yang berpengaruh terhadap kenyamanan anak didalam 

bangunan, yaitu: 

 Ruang & Perabot 

Ukuran ruang 3d (panjang, lebar dan tinggi) mengacu kepada 

ukuran tubuh manusia, peralatan yang digunakan dan area 

pergerakan manusia.  
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o Persyaratan 

- Perabotan yang tersedia harus dapat digunakan oleh anak – 

anak termasuk dalam keadaan darurat.  

- Ukuran dasar ruang yang ditetapkan dengan pertimbangan 

fungsi bangunan dan fungsi ruang.  

 Pintu 

Pintu adalah bagian dalam bangunan sebagai akses untuk 

masuk atau keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan 

daun pintu / penutup. 

o Persyaratan 

- Pintu harus mudah dibuka dan ditutup oleh anak. 

- Lebar pintu minimal 90cm, sedangkan pintu – pintu area 

service bangunan 80cm. 

- Pintu yang kurang dianjurkan pada bangunan adalah pintu 

geser, daun pintu yang berat, pintu dengan 2 arah terbuka. 

- Pintu otomatis menggunakan pintu yang peka terhadap 

kebakaran dan memiliki waktu yang cukup saat terbuka.  

- Hindari penggunaan bahan lantai yang licin disekitar pintu 

entrance.  

 Tangga & Ramp 

Fasilitas pergerakan vertikal dan dirancang dengan 

pertimbangan kemiringan serta ukuran pijakan dan tanjakan. 
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o Persyaratan 

- Memiliki kemiringan dengan standard yang pas ( Tangga 60˚, 

Ramp 7˚) 

- Memiliki lebar minimum sesuai standard ( Tangga 120cm , 

Ramp 95cm) 

- Penutup menggunakan bahan yang tidak licin. 

- Pegangan harus ditambah panjang 30cm pada ujung. 

- Harus menggunakan handrail yang dapat dijangkau anak. 

 Rambu (Signage) 

Signage merupakan elemen bangunan yang digunakan untuk 

memberikan informasi, arah, penanda ataupun penunjuk bagi 

anak. 

o Persyaratan 

- Penggunaan rambu yang paling utama menunjukkan ke arah 

nama fasilitas tempat KM/WC umum. 

- Berupa gambar dan simbol yang mudah dan cepat dipahami. 

- Berupa simbol internasional. 

- Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakang 

ruang. 

- Proporsi huruf atau simbol harus yang mudah terlihat / 

terbaca.  

- Lokasi penempatan yang stategis dan tidak menganggu arus 

sirkulasi bangunan.  
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5.2.2. Studi Preseden  

 Space Dot Kids 

Space Dot Kids adalah tempat penitipan anak untuk para pekerja di 

Daum Communucation Jeju Islan Korea Selatan. Space Dot Kids 

sangat memperhatikan aksesibilitas anak didalam bangunannya. 

Untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan anak – anak 

didalam bangunannya, Space Dot Kids memiliki team yang memiliki 

tugas menangani aksesibilitas bangunan.  

 

 

 

 

 

Signage yang diaplikasikan kedalam bangunan menggunakan 

material yang nature friendly terbuat dari bahan daur ulang. 

Signage yang teraplikasi juga menarik dan mudah dipahami oleh 

anak – anak. 

 

 

 

 

Gambar 5.16. Signage Space Dot Kids 

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.17. Jenis Pintu Space Dot Kids 

Sumber :  Pinterest.com 
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Pintu yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak berat dengan 

pegangan yang mudah dicapai anak – anak. Selain itu untuk 

menghindari kejadian yang tidak diinginkan sela bukaan pintu 

tertutup sehingga meminimalisir kemungkinan anak terjepit.  

 

 

 

 

Tangga memiliki railing kaca sehingga anak tidak akan memanjat 

dan jatuh. Untuk menghindari kemungkinan anak – anak terbentur 

kaca saat berlarian menggunakan sticker sebagai tanda. Selain itu 

memiliki double handrailing sebagai pegangan untuk anak dan juga 

orang dewasa didalam bangunan.  

 

  

 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

Berdasarkan uraian teori dan studi preseden yang telah 

dijabarkan diatas, terdapat beberapa penerapan yang dapat 

Double 

Handrailing 

Gambar 5.18 Tangga dalam bangunan  

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.18. Handling Spaces Dot KIds  

Sumber :  Pinterest.com 
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diterapkan kedalam ruang dalam proyek Gedung Stasiun Televisi 

Nasional Anak, diantaranya adalah: 

 Ruang & Prabot 

Dalam menciptakan ruangan dengan pengguna anak – anak 

maka desain perabot menyesuaikan dengan fisik anak – anak. 

Sedangkan kebutuhan luas ruangan disesuaikan dengan 

karakteristik sirkulasi anak yang suka berlarian dan sulit untuk 

diam pada suatu tempat pada waktu yang lama. 

 

 

 

 

 Pintu 

- Lebar pintu disesuaikan standar yaitu 90cm atau 80cm untuk 

area service. 

- Daun pintu menggunakan desain yang mudah digunakan 

oleh anak – anak dan tidak berat. 

- Pintu otomatis yang digunakan untuk entrance memiliki 

waktu yang pas sehingga tidak terlalu cepat untuk menutup.  

- Bahan penutup lantai pada sekitar entrance tidak licin.  

 

 

Gambar 5.20. Prabot Yang Disesuaikan Fisik Anak  

Sumber :  Pinterest.com 
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 Tangga & Ramp 

- Pemasangan Double Handling untuk anak untuk 

memudahkan anak – anak menaiki tangga.  

 

 

 

 

 

- Railing tangga kaca tidak memiliki cela atau memiliki cela 

rapat. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21. Daun Pintu  

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.22. Dounble Handling  

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.23. Railing Kaca  

Sumber :  Pinterest.com 
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- Bahan penutup anak tangga menggunakan bahan karpet 

tidak licin ataupun berujung tajam mengantisipasi jika anak – 

anak terjatuh. 

 

  

 

 

 Signage 

- Menggunakan signage yang menarik dan mudah terlihat oleh 

anak – anak dengan menggunakan permainan warna yang 

kontras. 

 

 

 

 

 

- Signage yang diaplikasikan pada lantai memberikan kesan 

unik dan mudah diikuti oleh anak – anak.  

 

  

Gambar 5.24. Penutup anak tangga  

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.25. Signage Yang Menarik Perhatian Anak 

Sumber :  Pinterest.com 

 

Gambar 5.26. Signage Yang Diaplikasikan di Lantai 

Sumber :  Pinterest.com 

 




