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BAB V 

KAJIAN TEORI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI 

DISABILITAS 

5.1 Kajian Teori penekanan/ Tema Desain 

Penekanan desain yang akan digunakan pada projek ini adalah arsitektur 

Modern 

A. Arsitektur Modern 

Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas memiliki 

gaya arsitektur modern yang mana arsitektur modern memeiliki gaya dan 

bentuk yang sederhana sehingga menciptakan aksesbilitas yang mudah bagi 

para penyandang disabilitas dalam aktivitas dan dalam studinya selain 

aksesbilitas yang sederhana arsitektur modern merupakan suatu bangunan 

yang salah satunya berpacu pada fungsional sehingga bangunan tersebut 

sangat mencerminkan fungsi dari aktivitas pelaku dan tujuan diciptakanya 

bangunan tersebut. 

Selain aksesbilitas yang sederhana arsitektur modern merupakan 

suatu bangunan yang salah satunya berpacu pada fungsional sehingga 

bangunan tersebut sangat mencerminkan fungsi dari aktivitas pelaku dan 

tujuan diciptakanya bangunan tersebut terlebih lagi pada bangunan pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan disabilitas tidak membutuhkan bentuk 

ruang yang terlalu rumit seperti lingkaran,bergelombang, ataupun segitiga 
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karena akan menimbulkan ilusi optik bagi tuna netra sehingga gaya 

arsitektural modern cukup sesuai . 

arsitektur modern pada proyek ini akan memberikan kesan yang nyaman 

bagi fungsi bangunan itu sendiri. 

5.1.1 Uraian Interpresasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

A. Terminologi 

a.1  Arsitektur modern 

Arsitektur Modern adalah arsitektur yang dilandasi oleh komposisi 

massa dinamis, non aksial dan yang paling penting didasarkan atas 

pembentukan ruang-ruang, baik didalam maupun diantara bangunan (Ir. 

Sidharta, Arsitektur Indonesia). 

Arsitektur Modern adalah hasil dari pemikiran baru mengenai 

pandangan hidup yang lebih manusiawi, seperti moralis, nasionalis, 

materialis, standarisasi serta jujur, yang diterapkan dalam bentuk fisik 

bangunan. 

Ciri arsitek modern pada umumnya:  

a. Terinspirasi bentukan alam  

b. Adanya unsur pengulangan  

c. Elastis, lentur, mengikuti aliran  

d. Pendalaman terhadap konsep serta kepuasan dalam ide bentuk  

e. Unik dan lain dari yang lain  

f. Penuh dengan kejutan dan permainan  

g. Mengkespresikan konsep ide secara kuat  
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Karakteristik arsitektur modern   

 Mengenai bentuk ruang lebih menekankan pada fungsi dan kegunaan ruang.  

Bentuk bangunan cenderung kubisme, geometris, asimetri dan 

  bukan merupakan masa.  Sederhana, teratur, seragam, bersih dan anti 

ornamen. 

 Konstruksi terekspose baik itu material struktur yang terfabrikasio maupun 

konvensional.   

 Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal,asimetri dan 

teratur.   

 Tidak berhubungan dengan sejarah masa lalu, berdiri sendiri sesuaidengan 

perkembangan iptek.   

 Bersifat universal karena adanya industrialisasi, ilmu pengetahuan,teknologi 

serta manusianya yang universal.   

 Secara simplifikasi bentuk seringkali mengikuti fungsi (secara formal 

simplifikasi bentuk)   

 Arsitektur direduksi menjadi suatu image dan komoditi ekonomis 

5.1.2 Studi Preseden 

A. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta 

BRTPD terletak pada daerah Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini diresmikan pada tanggal 27 mei 2009 

Status kepemilikan adalah pemerintahan kota Yogyakarta yaitu PEMDA 

Dinas Sosial Yogyakarta. 
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 Bangunan BRTPD merupakan bangunan yang bergaya arsitektur 

modern yang mana dari segi fungsi banguan digunakan para disabilitas 

dalam menambah wawasan,bangunan memiliki aksesbilitas yang cukup 

sederhana sehingga tidak mempersulit penghuni bangunan tersebut . 

 

  

 Berikut merupakan denah BRTPD yang mana denah tersebut memiliki 

2 lantai dengan bentuk yang berbeda dan tidak monoton sehingga bangunan 

tersebut memiliki bentuk bangunan yang baik dan memiliki sirkulasi dan 

pencapaian aksesbilitas yang baik 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan  konsep dari teori yang dibahas sebelumnya sebagai 

perwujudan  penerapan Arsitektur modern sebagai berikut 

 Penggunaan material-material yang dapat dimanfaatkan bagi para disabilitas 

 Penerapan bentuk bangunan tidak memberikan kesan yang rumit 

Gambar 5.1 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2017 

Gambar 5.2 Denah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2017 
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 Dalam menciptakan ruang dan bangunan lebih menekankan  pada konsep 

bangunan yang mudah dicapai dalam aksesbilitasnya dan menciptakan 

kenyaman dan keamanan bagi penyandang disabiltas. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Dominan  yang akan diangkat didalam projek pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas adalah 

 pengenalan ruang terhadap tunanetra dengan pemanfaatan material yang 

berbeda sebagai alat bantu dalam pengenalan ruang. 

 kenyaman sirkulasi dan aksesbilitas yang ditujukkan terhadap tuna daksa 

dalam setiap ruang yang dihuni atau dilewati. 

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan  Dominan 

Agar fungsi bangunan pada proyek ini dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal perlunya diperhatikan aksesbilitas kenyamanan dan keamanan  

bagi para penghuni yaitu para disabilitas. 

Aksesibilitas menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

468/KPTS Tahun 1998 ialah “kemudahan yang disediakan bagi penyandang 

cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan”. Hal ini mengasumsikan bahwa seluruh 

penyandang cacat (difabel) berhak untuk mendapatkan persamaan akses 

kenyamanan dalam kehidupan. 

Dalam peraturan tersebut juga dibahas mengenai asas atau kriteria 

aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada 

sarana dan prasarana, yaitu meliputi:  
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• Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;  

• Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat 

atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;  

• Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang 

 • Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.  

Hak aksesibilitas bagi difabel juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997, pada pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel, yaitu 

meliputi:  

(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. 

(2) Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan 

dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya 

hidup bermasyarakat.  

(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan /atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan. 
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5.2.1.1 Penerapan Aspek Kenyamanan Aksesbilitas dan Sirkulasi Bagi 

Disabilitas 

PERSYARATAN GAMBAR+KETERANGAN 

sirkulasi yang disediakan 
untuk penyandang disabilitas 
tuna daksa 

 memutar diperlukan space 
138 cm min 130 cm 

 Berjalan memerlukan 65-70 
cm untuk satu sirkulasi kursi 
roda  

 ukuran kursi roda disabilitas 
p .107 l. 65-70 t. 102 

 Sirkulasi masuk min 
berukuran 90 cm  

 sirkulasi turning circle 
menuju1 dan 2 pintu 
diberikan ukuran minimal 150 
cm 

 sirkulasi turning circle menuju 
3 pintu diberikan ukuran 
minimal 188 cm 
 
Dimensi sirkulasi ruang pada 
tuna daksa ruang  

 sirkulasi aksesbilitas dengan 
perabot ruang minimal 140 
cm normal space 90cm 

 srikulasi lebar minimal 90cm  

 Pada ramp yang aman untuk 
tuna daksa memiliki 
kemiringan 6% dengan 
diserta pegangan setinggi 85 
cm sepanjang ram 

 space parkir yang diperlukan 
untuk para tuna daksa 
memiliki ukuran lebar 3.80 
cm dan 600 cm yang mana 
ukuran ini sangat dianjurkan 
dalam pembuatan parkir atau 
garasi yang pelakunya tuna 
daksa 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

gambar 5.3 ,persyaratan sirkulasi penyandang cacat 
sumber. data arsitek jilid 2,3 dan analisa pribadi 

Tabel 5.1 ,Persyaratan sirkulasi penyandang cacat 
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Terdapat beberapa aspek pada bangunan yang tidak dapat  dilacak 

oleh mata, antara lain adalah tekstur, aroma, dan suara. Aspek-aspek 

tersebut dapat dilacak oleh indera lain seperti tekstur oleh indera peraba, 

aroma oleh indera pembau, dan suara oleh indera pendengaran.  

Bila diaplikasikan pada bangunan, tentunya aspek-aspek tersebut 

dapat menjadi poin penting dalam sebuah rancangan khusus bagi tunanetra. 

Karena dapat mempermudah penyandang tunanetra dalam mengakses 

bangunan. suatu fasilitas yang mampu mewadahi segala kegiatan 

penyandang tunanetra untuk mengembangkan potensi minat dan bakat 

mereka agar kelak dapat diberdayakan dan berguna di kehidupan 

bermasyarakat.  

 Pada Tuna Netra sangat perlu diperhatikanya beberapa konsep 

kenyamanan dan aksesbilitas suatu ruang atau bangunan sebagai berikut; 

 

Gambar5.4 ,standart sirkulasi gerak yang dibutuhkan tuna netra 
sumber,content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 

8. Konsep pola Jarak 

 Menjaga arah berjalannya tetap lurus, memanfaatkan tepi pengaman 

dan tekstur permukaan  jalan untuk menghadapi jarak tempu yang jau dan 

pemandu jalan merupakan pemeran utama dalam pencapaian jarak yang 

akan dituju tuna netra yang mana akan membantu tuna netra dalam 
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menelusuri jarak yang akan ditempuh.berikut merupakan persyaratan 

pemandu jalan terhadap tuna netra 

a.1 Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah   

  perjalanan.  

a.2 Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya  

  perubahan situasi di sekitarnya.  

a.3 Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu  

  (guiding blocks): 

 Depan jalur lalu-lintas kendaraan.  

 Depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan 

dengan perbedaan ketinggian lantai.  

 Pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area 

penumpang.  

 Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.  

 Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum 

terdekat.  

 Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang 

telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian 

sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin 

pengarah dan tekstur ubin peringatan 
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.   

Gambar5.5, ubin tekstur jalur pemandu dan peringatan bagi tuna netra  
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin 

lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga. 

9. Konsep Material 

 Penggunaan material yang bervariasi secara jenis dan tekstur 

(kasar-halus). Material yang dipakai pada interior bangunan diusahakan 

dengan menggunakan material yang memberi kesan alami. 
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10. Konsep Cahaya 

 

 

 Penggunaan bentuk bukaan yang bervariatif, sehingga bentuk 

cahaya yang masuk ke setiap ruangan berbeda-beda. Hal ini dapat 

memudahkan penyandang low-vision dalam mengidentifikasikan ruangan. 

Bentuk bukaan yang dipakai antara lain adalah bentuk persegi, lingkaran, 

dan persegi panjang. 

11. Konsep Penggunaan Warna 

 

Gambar5.7, Skema Warna 

Sumber,https://www.google.co.id/search?q=skema+warna&source=lnms&tbm=isch&sa= 21 july 

2017,1.25 am 

Gambar 5.6, bukaan yang mempermudah tuna netra low vision dalam pengenalan ruang 
sumber , http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983                 

5 agustus2017 10.48 pm) 

 

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205%20agustus2017%2010.48
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205%20agustus2017%2010.48
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 Penggunaan warna yang dominan pada bangunan adalah hitam dan 

kuning. Hal ini didasari oleh kemampuan penyandang low-vision yang 

mampu mengidentifikasi warna dengan tingkat kekontrasan yang tinggi. 

Pengaplikasian warna yang kontras diadakan pada bagian batas-batas 

bangunan, seperti pinggir ramp dan pintu masuk. 

 Peranan dan fungsi warna terbagi kedalam beberapa golongan 

antara lain:  

 Fungsi Identifikasi : Warna dapat menjadi suatu tanda pengenal 

terhadap sesuatu. Misalnya warna biru identik dengan langit dan laut, 

warna merah identik dengan api, kuning identik dengan matahari, 

hijau identik dengan tumbuhan, dan lain sebagainya.  

 Fungsi Psikologis : Warna mampu mempengaruhi suasana, perasaan, 

dan kepribadian manusia.Warna-warna tertentu dapat memberi 

pengaruh yang berbeda-beda. Misalnya biru menunjukan rasa tenang 

dan nyaman, merah menimbulkan kesan berani, dan lain sebagainya.  

 Fungsi Isyarat : Warna tertentu yang berdiri sendiri maupun yang 

dikombinasikan memiliki fungsi yang telah disepakati sebagai suatu 

tanda, misalnya warna merah sebagai tanda.  

 Fungsi Estetik : Warna memiliki nilai keindahan, penggunaan warna 

yang tepat pada suatu benda akan mampu memberi nilai lebih pada 

benda tersebut.  
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 Fungsi Warna dapat memberikan “kedalaman” pada bangunan, 

menegaskan serta memberikan dimensi baik pada ruang maupun 

pada bangunan. Sehingga memudahkan dalam orientasi pandangan 

12. Konsep Sekuen Indera 

 Sekuen indera adalah penerapan konsep indera berdasaarkan 

intensitas penggunaannya. yang menonjol adalah penggunaan indera 

peraba, oleh karena itu terdapat banyak elemen bangunan yang 

memberikan rangsang sentuhan pada area . Sedangkan area ruang musik 

terdapat banyak penggunaan indera pendengaran, oleh karena itu elemen 

bangunan yang memberi rangsang suara banyak terdapat di area. Area 

transisi adalah area yang segala elemen perangsang indera memiliki kadar 

keberadaan yang sama. 

13. Konsep Vegetasi 

 Terdapat tiga kategori dalam penerapan konsep vegetasi, yaitu 

tanaman pewangi, tanaman pengarah dan tanaman perimbun. Tanaman 

pewangi adalah tanaman yang dapat mengeluarkan aroma untuk 

memberikan rangsang pada indera penciuman. Tanaman yang digunakan 

antara lain adalah frangipani, jeruk dan melati.  

Tanaman pengarah adalah tanaman yang diadakan untuk difungsikan 

sebagai pengarah pada jalan, jenis tanaman yang dipakai adalah palem. 

Sedangkan tanaman perimbun adalah tanaman berdaun lebat dan banyak 

yang difungsikan untuk memberikan kesan rimbun dan teduh pada 
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rancangan, jenis tanaman yang digunakan adalah pohon tanjung dan pohon 

kersen 

(Sumber,http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983 5 agustus2017 

10.48 pm) 

5.2.1.2 Penerapan aspek keselamatam bagi disabilitas terhadap konsep 

rancangan 

Penerapan konsep rancangan bangunan dengan menekankan pada 

indera pendengaran,sentuhan,dan keterbatasan fisik dengan aspek 

keamanan bagi disabilitas sebagai berikut 

a) Penggunaan material yang berbeda-beda pada dinding yang mana material 

tersebut tidak berbentuk tajam atau memilki permukaan yang dapat melukai 

indera peraba disabilitas . 

b) Bentuk bukaan yang digunakan pada perancangan untuk memasukan 

cahaya dengan bentuk yang bervariatif karena dapat memudahkan 

penyandang low-vision mengidentifikasi ruangan. 

c) Ramp Pada segi keamanan ditekankan pada penggunaan ramp jalur 

pemandu pada perancangan. Hal ini didasari oleh pengguna tunanetra dan 

tuna daksa yang cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan 

tangga berikut merupakan segi keaman yang perlu diperhatikan  

 Material pada ramp juga dipilih dengan material yang tidak licin.  

 Pemakaian railing/ handrail dengan ukuran yang sesuai pada ramp 

juga digunakan demi alasan keamanan  

 Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 

7°,Sedangkan kemiringan ramp di luar bangunan maksimum 6°.  

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%205%20agustus2017%2010.48
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%205%20agustus2017%2010.48
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 Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh 

lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah 

dapat lebih panjang. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman 

 

Gambar5.8, ukuran dan detailpenerapan standar Ramp bagi disabilitas  
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 

 Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus 

bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk 

memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.  
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 Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk 

menghalangi roda kursi roda agal tidak terperosok atau keluar dari jalur 

ramp.  

d)  Penggunaan warna yang kontras pada rancangan seperti hitam dan kuning 

dapat memudahkan penyandang tunanetra low vision mengidentifikasi batas 

di bangunan sehingga para tuna netra tidak tersesat atau saling bertabrakan 

antara tuna netra lainya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamb a 
Gambar 5.9 warna Kontras yang memeprmudah tuna netra 

sumber. 

e) Menghindari bentuk ruang segitiga, lingkaran dan bergelombang agar tidak 

akan menimbulkan ilusi optik yang dapat membahayakan karena perbedaan 

struktur ukuran ruang dan keterbatasan jarak pandang Tuna Netra low 

vision. 

f) Perancangan pintu yang aman bagi disabilitas sebagai berikut 

 Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya 

kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam 

waktu lebih cepat dari 5 detik dan mudah untuk menutup kembali.  

 Hindari penggunean bahan lantai yang licin di sekitar pintu.  
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 Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat 

menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat 

membahayakan penyandang cacat.  

 Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi 

pengguna kursi roda 

g) Dalam perancangan keamanan pada toilet harus diperhatikan  

 material dan bahan pembersih toilet yang tidak licin dan Ketinggian 

tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi 

roda. (45-50 cm)  

 dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi 

dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan 

penyandang cacat yang lain.  

 Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas 

untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.  

 Perlengkapan alat mandi mudah dijangkau oleh disabilitas agar tidak 

membahayakan para disabilitas jika bergerak. 

 Pintu harus mudah dibuka dan kunci toilet dapat dibuka dari luar untuk 

memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup dan 

jika terjadi kondisi darurat.  

h) Keamanan lift yang akan digunakan bagi disabilitas harus memperhatikan 

beberapa hal yaitu sebagai berikut; 

Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift 

maksimurn 1,25 mm.  
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h.1  Koridor/lobby lift  

 Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau 

sehingga tidak mempersulit pergerakan disabilitas dalam menjangkau 

tombol lift.  

 Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di hall lift dengan 

ketinggian 90- 110 cm dari muka lantai bangunan.  

 Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf Braille. 

 

Gambar 5.10, tombol braille pada lift 
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 

 Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang secara visual 

menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas 

pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (hall/koridor). 

h.2 Ruang lift  
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 Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari 

masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, menjangkau panel tombol 

dan keluar melewati pintu lift.agar tidak melukai pengguna lift lainya.  

 Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) 

menerus pada ketiga sisinya.  

 Cermin memberikan visibilitas lebih baik bagi pengguna kursi roda, 

memungkinkan mereka untuk mundur dengan aman apabila car 

elevator terlalu kecil untuk berputar. 

h.3 Pintu lift  

 Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab 

panggilan adalah 3 detik. Pintu otomatis yang terbuka lebih lama dan 

elevator dengan leveling akurat membuat masuk dan keluar lebih 

mudah dan aman. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus 

sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi 

penyandang cacat terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah. 

 Lift harus dilengkapi dengan sensor photoelectric yang dipasang pada 

ketinggian yang sesuai.  

i) Sistem Keamanan penjagaan menggunakan kamera cctv disetiap sudut 

yang memungkinan sulit dijangkau dalam penjagaan patrol security yang 

mana bagian keamanan akan mengetahui pergerakan yang mencurigakan 

dan membahayakan. 

j) Sedangkan sistem keamanan dalam keadaan darurat seperti kebakaran 

menggunakan panel control, fire detector, smoke detector,heat detector, 
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flame detector yang diletakan pada setiap ruangan sprinkle dan 

hydrant,pada pemasangan hydrant diletakkan dengan ukuran yang dapat 

dijangkau oleh para disabilitas dan diletakkan disudut-sudut tempat yang 

tidak mempersulit disabilitas dalam menjangkaunya yang mana 

membutuhkan space yang cukup untuk menjangkaunya. 

k) Diperlukkan genset sebagai pengaliran cadangan listrik saat mati lampu 

yang mana jika mati lampu tidak membahayakan para disabilitas dalam 

pergerakan mereka karena kondisi suasana yang gelap bagi disabilitas 

sangat memerlukan extra cahaya dalam melakukan aktivitas dibanding 

orang normal.  

l) Jalur Evakuasi tidak memiliki kelokan yang terlalu banyak sehingga 

penyusunan dan peletakkan ruang tidak dibuat rumit agar mempermudah 

para disabilitas dalam evakuasi jika terjadi kebakaran,bencana atau 

sebagainya . 

5.2.2 Studi Preseden 

A. Stasiun Jepang Ramah Disabilitas 

Jepang merupakan Negara Ramah Tuna Netra dan Kaum Difabel 

yang mana banyaknya layanan-layanan umum yang disediakan bagi orang-

orang yang memiliki disabilitas. Mulai dari bandara sampai stasiun, banyak 

fasilitas-fasilitas bantuan bagi kaum difabel. Berikut adalah fasilitas tersebut: 

1) Jalan Braille di Stasiun 
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Gambar 5.11Jalan Braille di Stasiun 

sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 
 

Di Stasiun Jepang jalur berwarna kuning untuk tunanetra yang disebut 

jalan Braille atau tenji block dalam Bahasa Jepang dan tactile paving dalam 

Bahasa Inggris.. Jalur tersebut menggunakan sistem braille dalam 

pembuatannya. Tekstur permukaan jalur yang terbuat dari benjolan karet itu 

memiliki dua pola yang berbeda. Bagian dengan pola garis-garis 

mengindikasikan jalur yang lurus, sedangkan bagian yang berpola bulat-bulat 

mengindikasikan belokan, persimpangan maupun area yang dekat dengan 

tangga. Tidak hanya jalanan saja, huruf braille atau “tenji” pun tersebar di 

mana-mana, mulai dari tombol elevator hingga tombol bidet di toilet-toilet 

umum, meski braille-nya merupakan braille Bahasa Jepang. Bahkan, penulis 

juga pernah menemukan peta akses dengan braille di sebuah stasiun di 

Tokyo. Dengan adanya jalan Braile akan sangat membantu tuna netra untuk 

menuju lokasi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
http://designblog.nzeldes.com/wp-content/uploads/2009/09/tactilestrip2.jpg


203 
 

2) Tamokuteki toire atau “toilet multifungsi” 

 
Gambar 5.12 Tamokuteki toire atau “toilet multifungsi” 

Sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 
 

Di Stasiun Jepang juga disediakan toilet multifungsi yang mana dalam 

bahasa jepang disebut tamokuteki toire, yang artinya toilet multifungsi. 

Ukuran toilet ini jauh lebih luas dari stall toilet biasanya, karena ini didesian 

untuk tidak hanya kaum pengguna kursi roda, tetapi juga manula dan anak-

anak. 

3) Tangga Stasiun Jepang 

 

 

Setiap tangga yang berada di Stasiun Jepang terdapat tanda 

Braille/tactile paving merah dan kuning diujung pijakan tangga yang mana 

sebagai pola warning berganti ketinggian tangga sehingga mempermudah 

bagi tuna netra untuk menggunakan tangga tersebut. desain tangga ini 

sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan untuk nutra netra dalam 

rancanganya.  

Gambar 5.13 ;Tangga Stasiun Jepang 
Sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 

 

http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
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4) Lift Tombol Braile Di Stasiun Jepang  
 

 
Lift yang berada distasiun jepang didesain agar dapat digunakan 

untuk tuna netra dan para difabel lainya yang mana desain lift ini 

menggunakan tombol Braille dan didesain sesuai ukuran yang dapat dicapai 

para difabel/cacat fisik dari segi keamanan dan sirkulasi juga didesain sesuai 

Kebutuhan para difabel. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan permasalahan  yang diangkat  dari teori  yang dibahas 

sebelumnya yaitu: 

 Penataan ruang dengan pengoptimalan sirkulasi ,aksesbilitas,dan keamanan 

Bagi disabilitas. 

 Pemanfaat material bangunan untuk membantu tuna netra dan Tuna Daksa 

dalam beradaptasi dan beraktifitas. 

 Pengoptimalan fasilitas yang dikhususkan digunakan oleh tuna daksa dan 

tuna netra. 

 Pemanfaatan pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan sebagai 

pengarah dan juga untuk menciptakan suasana-suasana tertentu pada suatu 

ruang 

 

 

 

 

Gambar 5.14 ;Lift dengan Tombol Braile 
Sumber http://noren-id.com/life-in-
japan/2016/09/9165/30august2017.24.01A

M 
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