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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

Pada Redesign Pasar Waru Klitikan ini penekanan desain yang 

dipilih yaitu Arsitektur Neo Vernacular. 

5.1.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi  

Sebagai bangunan yang menjadi pusat perdagangan barang 

klitikan perencanaan tema desain Arsitektur Neo Vernakular 

diharapkan mampu menjembatani pola pikir pengunjung ( 

masyarakat ) dengan menjadikan bangunan modern ini tetap 

menunjukkan ciri khas lokal budaya setempat. 

a. Arsitektur Neo Vernacular 

Neo vernakular merupakan salah satu gaya bahasa arsitektur 

post-modern yang merevisi pandangan tentang kemodernan. 

Arsitektur neo vernakular mewarisi karakteristik post modern 

yang : 

- Pluralistik, memiliki keragaman bentuk 

- Komunikatif, digunakan sebagai alat komunikasi masa 

terdahulu, kini, dan yang akan datang  

- Tempat Sejarah, Arsitektur yang berpegang teguh pada 

daerah asal (tempat) dan sejarah  

 

 

 Prastowo, Ir.Wahyu. Aliran Post Modern. Hlm 7 
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Sejarah singkat berdirinya arsitektur Neo vernacular : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jencks (1984) menyebutkan, bahwa neo vernakular merupakan 

salah satu upaya “pembaruan” yang bertumpu pada cara-cara 

terdahulu (vernakular), yakni penggabungan antara gaya arsitektur 

modern dengan tradisi membangun batu pada abad sembilan 

belas. (batu merupakan material yang digunakan untuk 

membangun bangunan pada abad ke -19).  

Dan menurut Zographaki, Stephania (198348), arsitektur neo 

vernakular merupakan bentuk vernakular yang ditransformasikan 

ke dalam bentuk bangunan masa kini yang bertujuan untuk 

mengingat masa lalu dan menunjukkan simbol serta ciri khas suatu 

Puncak Arsitektur 
Modern 

( 1920 – 1960 ) 

Setelah 1960-an 
ars.modern 
mengalami 

kemunduran 

1972,Ars.modern 
mati ditandai dg 
runtuhnya Pruitt-

Igoe 

Cikal Bakal Post-
Modern:  
Pluralitas  
Sebagian Modern, 
Sebagioan Tradisional,  

Hybrid 

Straight 

Neo Vernacular 

Contextual 

Methapor Post Mo 
Space 

Radial 

Bagan 5.1 Perkembangan Arsitektur – Post Modern 
Sumber : Diolah dari Jencks, 1984, Hlm. 81-133 

Peel, Lucy. 1989. Architecture. Hlm.125  

Zographaki, Stephania G. 1983. Thesis: Neo-Vernacular Trends Towards the Recent Past in Greece. 

Hlm.16-18.  

Diolah dari Jencks, Charles. 1997. The Language of Post-Modern Architecture. Hlm.306-315 
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kaum serta tempat tinggalnya. Bangunan neo vernakular selalu 

memiliki identitasnya sendiri dengan merefleksikan sejarah dan 

budaya asli ke dalam bentuk dan material masa kini.  

Dengan begitu, dapat disimpulkan pula bahwa neo vernakular 

berarti pembaruan gaya arsitektur terdahulu yang memperhatikan 

material dan budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk yang 

lebih modern.  

b. Karakteristik Arsitektur Neo Vernacular 

- Bersifat hybrid, yakni terjadi penggabungan antara yang lama 

dengan yang baru (tradisional dengan modern).  

- Menginterpretasikan bentuk dan cara tradisional ke dalam 

proporsi yang lebih vertical.  

- Elemen-elemen budaya dimunculkan kembali dalam bentuk 

modern, baik secara fisik (bentuk bangunan) maupun elemen 

non fisik seperti kepercayaan, tata letak, serta pola pikir yang 

biasanya digunakan dalam merancang suatu bangunan.  

- Tradisi dalam balutan fisik modern (material).  

c. Prinsip Pendekatan Arsitektur Neo Vernacular 

- Menganalisis tradisi dan budaya setempat (tidak hanya sisi 

arsitektur) yang kemudian diinterpretasikan dan dimodifikasi ke 

dalam wujud bentuk yang sedang berkembang pada zaman 

sekarang. 
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- Menggunakan pendekatan simbolisme yang menyiratkan 

makna sebagai bahasa arsitektural 

- Prinsip tradisi menampilkan nilai-nilai histori yang nantinya 

akan menegaskan ciri bangunan 

- Kaidah tradisi setempat dikombinasikan dengan penggunaan 

sistem teknologi yang ada pada saat ini.  

- Tetap menjaga keselarasan antara bangunan dengan alam 

(merupakan prinsip bangunan tradisional pada umumnya ) 

5.1.2 Karakteristik Kebudayaa Jawa  

Bangunannya menampakkan secara jelas makna kehidupan 

manusia melalui simbolis-simbolis yang tetera pada badan 

bangunan dan penataan ruangnya. Perencanaan pembangunan 

rumah Jawa selalu dilalui dengan proses yang rumit, seperti watak 

orang Jawa yang selalu berhati-hati, pembangunan ini dilandasi oleh 

unsur RASA, KARSA, CIPTA, dan KARYA. Sehingga untuk 

melakukan pendekatan dalam merancang bangunan rumah Jawa, 

tidak hanya menerapkan teori fungsi, estetika, dan konstruksi saja, 

tetapi juga teori: psikologi, kebudayaan, dan kosmologi 

(kepercayaan). Karakteristik arsitektur Jawa adalah  

1. Selalu memuat perlambangan / simbol yang mengandung 

pesan yang ingin disampaikan. 

2. Bentuk arsitektur Jawa sangat dipengaruhi oleh tujuan yang 

hendak dicapai baik merujuk fungsi ataupun strata sosial.  

Erdiono, Deddy. 2011. Jurnal Sabua Vol.3 no:3:32-39, November. Arsitektur Modern 

(Neo) Vernakular di Indonesia. Hlm.35-37 
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3. Dalam arsitekturnya selalu tercerminkan wujud sosial, wujud 

budaya, dan wujud material.  

Pada Provinsi Jawa Tengah arsitektur Jawa dibagi menjadi 2 , 

yakni: 

1. Arsitektur Tradisional  

Bangunan tradisional jawa menggunakan bahan kayu jati, 

beberapa jenis rumah tradisional Jawa Tengah diantaranya : 

- Rumah kampung 

Atap atap 2 belah sisi dengan bubungan, pada umumnya 

digunakan sebagai rumah tinggal 

- Rumah Panggang 

Atap sebelah sisi, biasanya  digunakan untuk bangunan 

umum yang berukuran kecil. 

- Rumah Tajug 

Bangunan dengan soko guru atap 4 belah sisi yang ujung 

atapnya meruncing tanpa bubungan, pada umumnya 

digunakan sebagai masjid dan makam. 

2. Arsitektur Modern 

Adalah arsitektur Jawa yang terpengaruh oleh corak arsitektur 

luar. Pada umumnya percampuran tersebut terlihat pada segi 

konstruksinya . 

 

 

web.unair.ac.id , 2012. Arsitektur Jawa Tengah 
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5.1.3 Studi Preseden Bangunan Neo Vernacular 

a. Bandara International Soekarno Hatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Bangunan :  Bandara International Soekarno Hatta 

Arsitek         :  Paul Andreu 

Kapasitas          : 9 Juta Orang 

. Sebagian besar berkonstruksi tiang dan balok ( dari pipa-

pipa baja ) yang ditonjolkan / di ekspose. Unit-unit dalam 

terminal dihubungkan dengan selasar terbuka yang sangat 

tropikal, sehingga pengunjungnya merasakan udara alami dan 

sinar matahari.  

Pada ruang tunggu menggunakan arsitektur Joglo dalam 

dimensi yang lebih besar, tetapi bentuk dan sistem 

konstruksinya tidak berbeda dari soko guru dan usuk, dudur, 

takir, dan lain-lain dari elemen konstruksi Jawa. Penggunaan 

material modern namun memiliki tampilan seperti kayu yang 

Gambar 78 Soekarno Hatta 

Sumber : skyscrapercity.com 
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diterapkan pada kolom- kolom di ruang tunggu memberikan 

kesan yang modern tetapi berkesan natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pendekatan Pemikiran Rancangan : 

Bangunan Airport Soekarno Hatta ini merupakan bangunan 

neo vernakular yang sangat jelas memperlihatkan dari 

konsepnya yaitu vernakularnya seperti pada penerapan 

bentuk-bentuk atap joglo dan atap-atap pelana ( lipat ) yang 

banyak digunakan pada bangunan tradisional Indonesia. 

 Penggunaan material modern yang berkesan natural pada 

kolom-kolom bangunan ini dapat diterapkan pada bangunan 

Pasar Tradisional agar terlihat kesan mendaerah namun 

modern. 

Gambar 79 Interior Bandara Soekarno Hatta 

Sumber : skyscrapercity.com 
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Penerapan konsep arsitektur setempat dalam penggunaan 

tata ruang yang linear yang dipadukan dengan teknologi 

modern cocok diterapkan untuk Pasar Tradisional, supaya 

terciptanya suatu bangunan modern tetapi masih memiliki 

image daerah. 

 

b. Pasar Pharaa Papua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pasar ini terletak di gurabesi, Jayapura Utara, Pasar ini baru 

di resmikan oleh presiden joko widodo. Pasar ini dilengkapi 

dengan terminal dan tempat pengolahan sampah menjadi 

pupuk. Konsep dari pasar phara sentani papua yaitu bertema 

nasional tetapi kami tetap memperlihatkan unsur Papuanya 

melalui motif adat suku Sentani pada bangunannya (Joko 

Widodo itu di Sentani, Papua, Sabtu (9/5/2015)  

Untuk  fasad bangunan ini juga menerapkan kebudayaan 

budaya setempat, khususnya daerah Papua. Bangunan ini juga 

menganalogi dari rumah adat papua, pasar phara di bangun 

Gambar 80  Pasar Pharaa – Sentani Papua 

Sumber : http://warnerin.com/projects/pasar-pharaa/ 
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pada tahun 2016 diperkirakan selesai tahun 2017. Bangunan 

menggunakan karya baru tapi tidak meninggalkan adat aslinya. 

Bangunan ini menggunakan baja iwf dan dinding / penyekat 

ruang menggunakan batu bata tetapi tidak meninggalkan 

kekhasan budaya local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Kemungkinan penerapan tema dapat dilakukan pada visual 

maupun non visual, dengan mengaitkan filosofi-filosofi terhadap 

bentuk maupun tatanan bangunan. 

Penerapan tersebut diselaraskan dengan konsep utama 

bangunan, yakni bangunan yang memperkenalkan Jawa Tengah 

beserta objek-objek yang ada di dalamnya. Sehingga untuk 

memperkuat konsep tersebut dapat digunakan strategi bahwa aspek 

Gambar 81 Tampak dan Perspektif Pasar Pharaa – Sentani Papua 

Sumber : PT Waskita Karya Tbk on Twitte 
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luar dan bangunan secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan 

filosofi Jawa Tengah secara umum, sedangkan aspek ruang dalam 

dikaitkan dengan kebudayaan yang ada pada wilayah-wilayah 

secara khusus.  Analisa kemungkinan penerapan tema yang di 

lakukan pada bangunan Pasar Waru Klitikan : 

PENDEKATAN ARSITEKTURAL 

Analisa Budaya Setempat 

dengan perwujudan visual 

pada Interior 

- Simbolisasi visual dapat 

mengenai kebudayaan 

maupun ciri khas wilayah 

semarang seperti motif batik, 

warak ngendok, dll. 

- Penerapan visual dapat berupa 

corak batik untuk railing pasar 

klitikan 

Pendekatan Simbolisme - Tersirat: Bangunan Jawa 

merupakan unsur kebudayaan 

yang selalu berkembang sesuai 

pertumbuhan sukunya 

(perjalanan hidup), Simbol 

konsep perjalanan hidup 

manusia Jawa dapat dijadikan 

filosofi dalam membuat 

landasan konsep hierarki ruang 

secara vertikal. Contoh: Purwa 

Madya Wasana untuk 

membentuk sebuah tatanan 

ruang. 
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- Simbolisasi Karakteristik Jawa 

Tengah pada fasad bangunan 

yaitu simbolisasi kebersamaan, 

kerukunan, / kesopanan. 

Penerapan ini dapat 

menggunakan material modern 

seperti beton / cladding. 

Material  - Mengekspos material yang 

sifatnya berlawanan, hal ini 

dapat menunjukkan eksistensi 

konsep neo verna seperti 

material lokal bambu dengan 

baja. Dan clayding dinding 

menggunakan batu alam. 

Atap - Moderenisasi bentuk atap 

tradisional joglo / pelana dengan 

permainan tritisan panjang 

pendek dan material atap. 

 

 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada projek ini adalah ”Penerapan Alur 

Sirkulasi Grid untuk Menunjang Fungsi Bangunan”. 

5.2.1 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Bangunan pusat informasi dituntut untuk memfasilitasi segala 

kaum dengan kualitas serta kuantitas informasi yang baik. 

Tabel 5.1.1  Analisa rencana Pendekatan Neo Vernacular pada Pasar Waru Klitikan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Sehingga dalam perencanaannya perlu diperhatikan jenis sirkulasi 

yang harus diperhatikan untuk mengakomodir kedua kebutuhan 

tersebut, sehingga tujuan pengunjung untuk datang ke bangunan 

tersebut dapat terpenuhi. 

5.2.1.1 Teori Sirkulasi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah 

bangunan publik yaitu : 

- Keselamatan 

setiap orang dapat mencapai semua tempat dengan aman 

- Kegunaan 

Semua  orang dapat menggunakan semua 

fasilitas yang bersifat umum dalam satu lingkungan / komplek 

- Kemandirian 

Setiap orang harus dapat menggunakan dan mengakses 

semua tempat yang ada tanpa adanya bantuan orang lain. 

Alur sirkulasi yaitu alur yang menghubungkan dan mengikat 

ruang-ruang menjadi saling berhubungan, alur sirkulasi berbeda 

karena disesuaikan dengan fungsi bangunan. 

 

 

W, Mujimin. 2007. Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawai. Hlm. 64 
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a. Pola Sirkulasi  

Jenis – Jenis Sirkulasi Keterangan 

 Linear 

 

 

Menghubungkan arus antara 

2 titik. Terdiri dari 5 pola, 

yaitu : 

1. Pola berbelok,  

2. pola berbelok patah,  

3. pola  bercabang,  

4. pola berpotongan dan  

5. pola loop. 

 Radial  

 

Jalur yang berkembang dari 

atau berhenti pada sebuah 

titik pusat 

 Spiral 

 

jalan yang menerus  berasal 

dari titik pusat dan bergerak 

menjauhinya. 
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 Grid jalan yang menghubungkan 

titik, saling berpotongan dan 

membentuk titik simpul. 

 Kombinasi 

 

Merupakan pola yang 

menghubungkan titik-titik 

tertentu dalam ruang 

 

 Komposit 
Gabungan antara pola-pola 

sirkulasi lainnya dengan 

membedakan skala, bentuk, 

dan panjangnya 

 

 

b. Sirkulasi Penghubung Ruang 

Jenis – Jenis Sirkulasi Keterangan 

 Sirkulasi berhenti pada 

ruang 

 

 

- Lokasi ruang menentukan 

alur jalan. 

- Alur ini menunjukkan 

hubungan ruang yang 

sangat penting. 

Tabel 5.1.2  Jenis Sirkulasi 

Sumber : DK Ching, 1999 
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 Sirkulasi Menembus 

Ruang 

 

Jalan yang menembus suatu 

ruang- ruang dan 

menimbulkan pola gerak di 

dalamnya. 

 Sirkulasi Melewati 

Ruang 

 

Konfigurasi Jalan Lurus dan  

terdapat ruang-ruang 

perantara untuk 

menghubungkan jalan utama 

/ selasar dengan ruang lain. 

 

 

c. Bentuk Ruang Sirkulasi 

Jenis – Jenis Sirkulasi Keterangan 

 Terbuka Dua Sisi 

 

- Perluasan fisik ruang yang 

sudah di lewati. 

Tabel 5.1.3  Jenis Sirkulasi Penghubung Ruang 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Terbuka 1 Sisi 

 

Memberikan kelanjutan 

visual antar ruang dengan 

ruang yang akan di 

hubungkan. 

 Tertutup 

 

 

Membentuk koridor / selasar 

ruang dan terdapat pintu 

sebagai penghubung ruang. 

 

 

5.2.2  Studi Preseden Bangunan Sirkulasi Grid 

a. Pasar Klitikan Notoharjo 

Pasar klitikan mengkombinasikan berbagai jenis bentuk sirkulasi 

untuk memunculkan perbedaan karakter benda-benda yang di 

perjualbelikan . Sebagian besar bangunan ini menggunakan sirkulasi  

dengan  sisi  terbuka,  sesuai  dengan  konsepnya  yang tropis, bangunan 

memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan . 

 

 

Tabel 5.1.4  Bentuk Ruang Sirkulasi 

Sumber : Diolah dari DK Ching 1999 
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Gambar 82  Tangga Vertikal 

Sumber : Data pribadi 
 

Sirkulasi Vertikal berupa Tangga 

 

LT 2 pada sisi luar 
menggunakan sistem 
sirkulasi 1 sisi terbuka 
dengan luas sirkulasi 1.5 
m 
 

LT 1 pada menggunakan 
sistem tertutup dengan 
luas sirkulasi 1.5 m 

 

Gambar 83 Koridor / Selasar Pasar Klitikan Notoharjo 

Sumber : Data pribadi 
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5.2.3  Kemungkinan Penerapan Konsep Sirkulasi pada Pasar waru  

          Klitikan \ Lingkup yang diperhatikan : 

- Sirkulasi memenuhi 3 karakter fungsi bangunan ( Pola 

Sirkulasi, Sirkulasi penghubung ruang dan Bentuk Ruang 

Sirkulasi ) 

- Mengarahkan sirkulasi dengan jelas, dan 

- Membuat focus dan rasa ingin tahu ( memberi penunjuk arah ) 

No Penedekatan Elemen Sirkulasi Hubungan 

1 Pola 

Sirkulasi 

- Linear 

- Radial 

- Spiral 

- Grid 

- Kombinasi 

- Komposit 

  

Analisa Sirkulasi menimbulkan respon yang berbeda dari pengunjung 

terhadap sirkulasi bangunan. Dari hasil keterkaitan diatas dapat 

dilihat bahwa sirkulasi linear, dan grid merupakan pola yang 

terstruktur, sehingga pola tersebut memiliki kejelasan yang lebih 

tinggi dan lebih mengarahkan pengunjung pada suatu ruang 

dibandingkan dengan 3 pola lainnya. Tetapi, rasa ingin tahu 

pengunjung justru akan terpancing jika suatu sirkulasi belum 

jelas arahnya / memiliki beberapa jenis alur seperti pada pola 

radial, kombinasi, dan komposit 

Penunjuk & 
Pengarah 

Jelas 

Fokus 

LINEAR 

RADIAL 

SPIRAL 

GRID 

KOMBINASI 

KOMPOSIT 
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2 Sirkulasi 

Penghubung 

Ruang 

- Melewati Ruang 

- Menembus Ruang 

- Berhenti pada ruang 

 

 

 

 

Analisa Bentuk sirkulasi mampu menimbulkan kesan terhadap ruang-

ruang di dalam bangunan. Bentuk sirkulasi “melewati” dan 

“menembus” ruang memiliki struktur alur yang kuat sehingga 

sifatnya mampu mengarahkan dan memperjelas objek, tetapi 

untuk sirkulasi yang hanya “melewati” ruang mampu memberikan 

rasa ingin tahu yang lebih besar karena ada perbedaan antara 

jalur sirkulasi dengan ruangan. Sementara penghubung ruang 

yang “berhenti”, semakin membuat rasa ingin tahu yang tinggi, 

karena tujuan utama dari sirkulasi tersebut menuju suatu ruang 

dan jalur menuju ruang tersebut. 

3 Bentuk 

ruang 

Sirkulasi 

- Tertutup 

- Terbuka 1 sisi 

- Terbuka 2 sisi 

 

 

 Analisa  Ruang sirkulasi akan memberikan respon pengunjung terhadap 

objek yang akan dibeli. Dari hasil keterkaitan di atas, ditemukan 

bahwa semakin bentuk ruang tertutup dan berhadap hadapan 

maka pengunjung lebih focus dalam objek yang akan di beli di 

bandingkan dengan yang 1 sisi / 2 sisi.  

 
 
 
 

Penunjuk & 
Pengarah 

Jelas 

Fokus 

TERTUTUP 

1 SISI 

2 SISI 

Penunjuk & 
Pengarah 

Jelas 

Fokus 

MELEWATI 

MENEMBUS 

BERHENTI 

Tabel 5.1.5  Analisa Hubungan Sirkulasi dan Karakteristik Fungsi Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Berdasarkan hasil analisis hubungan antara pendekatan 

sirkulasi dengan karakteristik fungsi bangunan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kemungkinan sirkulasi yang akan diterapkan 

yaitu : 

1. Pola Sirkulasi Grid,  

  Pola ini memenuhi kriteria utama bangunan pasar 

tradisional yang sifatnya terarah dan jelas,  sehingga barang 

yang akan dibeli dapat terlihat secara keseluruhan dinikmati 

oleh pengunjung tanpa ada  satupun  yang terlewat. 

2. Jenis Sirkulasi Penghubung Ruang, Berhenti dan melewati 

Sirkulasi berhenti dapat dikaitkan dengan blok – blok 

pedagang yang sifatnya memiliki kegiatan berdagang seperti 

kios, los, dasaran tetap, sedangkan sirkulasi “melewati” 

dapat digunakan pada blok pedagang untuk membatasi 

kepemilikan kios, los, dasaran tetap dengan zona sirkulasi. 

3. Bentuk ruang sirkulasi baik tertutup maupun terbuka 1 sisi 

Membentuk suasana dalam bangunan terutama pada blok 

– blok pedagang. Ketika memasuki area bagngunan dengan 

ruang ruang yang ada, sirkulasi tertutup yang sifatnya teduh 

dan tenang berguna untuk bertransaksi barang dengan 

nyaman sehingga dapat bernegosiasi lebih santai. 

Melihat kembali syarat perencanaan bangunan publik 

yaitu : unsur keselamatan, kegunaan, dan kemandirian. 



189 
 

Dimana dalam bangunan publik,  semua  pelaku  harus dapat 

mengakses, menuju, dan menggunakan ruang-ruang 

tersebut tanpa bantuan yang lain. 

Bangunan Pasar Waru Klitikan nantinya dapat digunakan 

oleh pengunjung umum maupun kaum difabel, Dimana 

kemungkinan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut  

No Rencana Penerapan 

1 Pada bangunan rencana menerapkan pada 

sirkulasi linear dengan memberi ramp di 

entrance bangunan. 

Regulasi : Untuk fungsi pusat perdagangan, 

luasan koridor minimal dapat dilalui oleh 2 

kursi roda atau 1 kursi roda dan 1 pengguna 

krek yang berpapasan diasumsikan dengan 

lebar sirkulasi minimal 150 cm dengan 

ketinggian handrail adalah 85 cm dari 

permukaan lantai.Kemiringan ramp tidak 

lebih dari 6% dan panjang maksimal adalah 

9m tanpa bordes. 

2 Pada Alur Sirkulasi menggunakan tertutup 

dan 1 sisi yakni tangga 

Regulasi : Jumlah anak tangga minimal 3 

buah, maksimal 16 buah, anak tangga 

diambil lebih besar dari 16, harus di beri 

boerdes dan anak tangga berikutnya harus 

berbelok terhadap anak tangga di bawahnya. 

Minimal lebar tangga 1.10 m maksimal 1.80 
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m, lebar tangga diambil lebih besar dari 1.80 

harus diberi pagar pemisah, tinggi trap 15 – 

17 cm, lebar injakan 28 – 30 cm.  

3 Sirkulasi disediakan pada area parkir 

Fungsinya supaya kaum difabel bisa masuk 

masuk kedalam bangunan. 

 Regulasi : lebar sirkulasi ke samping minimal 

1.5 meter dari kendaraan. 1 area parkir, 

kendaraan difabel diasumsikan akan 

digunakan oleh 3% dari jumlah pengunjung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.1.5  Analisa Rencana Pernerapan Sirkulasi Kaum Difabel 

Sumber : Analisa Pribadi 
 


