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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Penerapan Arsitektur Lerengan sebagai Integrasi antara Ma" dengan 

Lerengan ( Green - Slope Architecture) 
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Diagram 5.1 : Hubungan penekanan desain dengan permasalahan dominan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Permasalahan dominan yang diangkat adalah sirkulasi yang nyaman, aman dan 

efektif bagi seluruh pengguna HillSide Mall (baik bagi pengunjung yang memiliki 

keterbatasan seperti orang tua dan tuna daksa). Pendekatan teori integrasi yang 
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digunakan adalah teori mengenai arsitektur lerengan yang diterapkan pad a 

bangunan dan studi tentang sirkulasi pada area lerengan termasuk untuk tunadaksa, 

orang tua san kereta bayi. 

• Untuk asumsi bangunan Mall 15 tahun mendatang, digunakan style arsitektur 

yang diperkirakan dapat mengikuti perkembangan teknologi pada saat itu, namun 

tetap merespon alam. 

• Dari segi interior dan fasad bangunan, harus mampu menciptakan suatu 

keadaan dimana unsur lerengan menjadi gagasan total dalam perancangan. 

• Bangunan harus mampu menjadi koneksi antara pengunjung dengan alam 

terbuka. 

• Bangunan harus dapat menyampaikan pesan bahwa elemen alam berupa 

lerengan merupakan potensi dan tidak perlu ditakuti namun dapat dinikamti. 

• Bangunan di lerengan, harus meresponi lerengan tersebut. Sehingga bangunan 

HillSide Mall ini memiliki ciri khas yang membuatnya tidak dapat diletakan di site 

selain di lerengan, karena responnya terhadap lingkungan. 

5.1.1 Interprestasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

(sumber : Makalah Seminar Arsitektur 2010, House on Slopes, Stephanie Wirawan, 

07.11.0010) 

5.1.1.1 DEFINISI ARSITEKTUR LERENGAN 

Rumah yang berada di lerengan merupakan sebuah rumah atau bangunan 

yang berdiri di tapak yang bertopografi extrim, seperti di lereng pegunungan 
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(on plateau in the mountain) , perbukitan, "into slopes" atau "on the slope", di 

bukit karang pantai (cliff faces), bahkan di lereng yang curam (steep slope). 1 

5.1.1.2 TIPOLOGI TANAH DAN KONSTRUKSI RUMAH 01 LERENGAN 

Kharakteristik tanah ternyata berbeda-beda, ada yang material tanah itu 

sendiri terdiri dari tanah yang berbatu, ada juga tanah di yang mengandung 

pasir. 

Secara umum, tanah lerengan dengan sudut kemiringan yang semakin besar 

(semakin tegak), maka semakin besar dan kuat juga daya dukungnya, 

kualitas tanahnya pun semakin tinggi. Lerengan seperti ini, materialnya 

cenderung di dominasi dengan batu, yang mengikat antara batu yang satu 

dengan yang lain, sehingga menghasilkan kemiringan lahan yang cukup 

landai. 

Perlu diingat bahwa bangunan yang akan didirikan tidak boleh berdiri di tanah 

humus, sehingga tanah humus haruslah dirombak terlebih dahulu. Apalagi 

jika lahan kavling merupakan lahan yang masih "virgin" dan belum tersentuh 

dan dikerjakan oleh manusia. 

Untuk memperkuat struktur bangunan yang didirikan di atas sebuah lerengan, 

maka dapat diberi retaining wall atau bisa juga diberi turap. 

Turap dan retaining wall ini dapat bermacam-macam bahannya : dapat 

terbuat dari batu kali maupun beton. Jika menggunakan material batu pecah, 

maka hasilnya akan lebih tebal daripada apabila menggunakan bahan dari 

beton. 

1 Bahamon, Alejandro. Houses on the Edge. Spain, 2003 
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Jika bangunan masuk dalam lereng setinggi lebih dari 5 meter, maka lebih 

dianjurkan untuk memperkuatnya dengan member turap tersebut. Namun, 

bila bangunan hanya "tercelup" ke dinding lereng kurang dari 5 meter, tidak 

perlu diberi turap. 

Terciptanya berbagai macam konstruksi bangunan di lerengan, dikarenakan 

adanya perbedaan kemiringan, bentuk dan material dari masing-masing 

lerengan, oleh karena itu disarankan untuk memilih konstruksi yang tepat 

untuk setiap lerengan yang ada. 

Untuk mengurangi pengeluaran biaya yang tidak diperlukan dan 

mempermudah pekerjaan pembangunan, maka terciptalah bermacam-macam 

bentuk konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan bentuk kemiringan 

lerengan. 

5.1.1.3 TIPE - TIPE KONSTRUKSI BANGUNAN PADA LERENGAN 

Beberapa tipe basic rumah di lerengan :2 

--,- .--... -~-,-,.-,-- -- _._ ..::.--
I 
r-- - -·--
I 

~-

2 Wolff, Rainer.Hauser am Hang. Germany, 1975 
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Gambar 5.1 . Beberapa Macam Konstruksi Dasar Bangunan di Lerengan 
Sumber : Wolff, Rainer.Hauser am Hang. Germany, 1975 

1. Rumah yang berdiri di sekitar puncak bukit atau pad a bagian bukit datar yang 

ditemukan atau sengaja dibuat oleh man usia. 

2. Rumah dengan lantai dasar yang mendapat cahaya matahari dari berbagai 

sisi bangunan, dengan memasukkan atau menenggelamkan bag ian bawah 

rumah ke dalam lereng, namun titik tertinggi dari site tersebut masih berada di 

bawah am bang jendela, sehingga sinar matahari tetap dapat masuk melalui 

jendela rumah. (soft declivity) 

3. Rumah yang dibenamkan sangat dalam ke lereng sehingga menghasilkan 

lantai dasar bangunan yang terbagi dua, yang setengah berfungsi sebagai 

zona kegiatan atau kehidupan, sedangkan yang setengah lainnya digunakan 

sebagai ruang bawah tanah yang tidak mendapat cahaya matahari (steep 

declivity) 
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4. Rumah yang dibuat bertingkat mengikuti perbedaan ketinggian level lereng, 

dengan konsep split level. 

5. Rumah yang ditopang berlawanan dengan lereng 

6. Rumah dengan struktur cantilever yang menjorok keluar dari lereng atau 

gunung batu. 

7. Rumah yang digantung pada konstruksi "suspension" pada batu karang atau 

gunung batu. 

Untuk membangun suatu rumah yang workable dan practice di lingkungan 

yang inhospitable atau kurang ramah merupakan suatu tantangan tersendiri 

bagi seorang arsitek. 

Harus ada kesatuan atau harmoni yang tercipta antara art building (keindahan 

eksterior maupun interior rumah), setting/site, vegetation, view dan 

sebagainya. Maksudnya adalah bangunan yang menyatu dengan 

alamllingkungan sekitarnya, bukan merusak alam.3 

Untuk mendapatkan site yang cocok untuk membangun suatu rumah di 

atasnya, perlu diadakan penelitian secara detail mengenai jenis tanahnya. 

Jenis tanah yang kuat dan cocok untuk diatasnya dibangun rumah adalah: 

rocky contours, sandstone reef, juga dapat berupa sandy consistency of the 

soil. Lebih baik menghindari tanah yang mudah longsor dan juga site yang 

sering terkena gempa. 

Beberapa kekurangan dan kelebihan dalam membangunan bangunan di 

lerengan yaitu : 

3 Wolff, Rainer.Hauser am Hang. Germany, 1975 
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Tabel 5.1 : Tabel kelebihan dan kekurangan arsitektur lerengan 

'{f'~ ':, >: ¥ ~ '1"~ - > , ~!j!lIfJ in L.'j.~'. ' , . .·,.,;...{ : .... I
l
, ' ,:'.(. ;" ' . • ". :.' ! ,,;:' " .: ~ f 

"...... . ... . , 
" '. :, ' 

1 Mendapatkan view optimal Biaya relatif mahal 

2 Uniknya bentuk bangunan 
Kondisi iklim yang ekstrem dan 
kompleks 

Terpaan angin kencang 

3 Struktur kuat Kelambaban tinggi 

Rawan korosi akibat air laut 

4 
Privasi terjamin 

Rawan terhadap gempa bumi dan 
longsor 

5.1.1.4 MATERIAL DAN KONSTRUKSI 

a. Kolom 

Oapat menggunakan material dari kayu, beton, besi atau baja yang 

biasanya menerus lang sung dari pondasinya 

Khusus untuk kayu, hanya digunakan bagi rumah yang skalanya termasuk 

kecil 

b. Balok 

Juga dapat menggunakan bahan dari baja, beton dan kayu. 

C. Pondasi 

Umumnya menggunakan strauss pile dan paku bumi. 

Strauss pile merupakan sebuah system pondasi dengan cara mem-bor 

tanah sampai pada batas kedalaman yang diperlukan, kemudian 

memasukkan tulangannya, baru yang terakhir menuangkan cor beton ke 
~.' 

dalam hasil pem-bor-an tersebut. 
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d. Talud 

Jika bagian rumah yang terbenam ke dalam lereng hanya setinggi 1-2 

meter, maka tidak perlu menggunakan perkuatan turap atau talud. 

Namun, jika sudah sedalam lebih dari 5 meter, maka harus menggunakan 

talud ataupun turap. 

Talud ini dapat terbuat dari beton maupun dari batu kali, hanya saja jika 

menggunakan batu kali, maka tebal/skala dari talud tersebut lebih besar 

dibandingkan menggunakan beton. 

5.1.1.4 SISTEM BANGUNAN KONSTRUKSI LERENGAN 

KETERANGAN: 

Seban masa bangunan 

Gaya dorong 

Gaya tekan tanah atau 
lerengan 

1 1 

o Pondasi 

l Talud 

Dinding 

+(- ---(-( -----)-- --+) 4 1 

-.----
-f:'=--- ~====---____) -- + 

.t.l - , 

r r 
----
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Gambar 5.2 : Sistem Penyaluran Beban 
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5.1 .2 Studi Preseden 

1. The Khyber Ridge house 

Architects 

Location 

Client 

Construction Year 

Contractor 

Engineering 

: Studio NminusOne 

: Whistler, British Columbia, Canada 

: Marc Morisset 

: 2005 

: Michael McGillion 

: David Strandberg and C. A. Boom 

Gambar 5.3 : Eksterior The Khyber Ridge house 
Sumber : www.archdaily.com 

/)'\ ".' 

C::J I 

Gambar 5.4 : Denah The Khyber Ridge house 
Sumber: www.archdaily.com 

(--= ___ ~'::' ____ ' I __ : I 

I - -rJ-~--I : 
I~ 

/~I V I 

J 

Gambar 5.5 : Tampak The Khyber Ridge house 
Sumber : www.archdaily.com 
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Gambar 5.6 : Potongan The Khyber Ridge house 
Sumber : www.archdaily.com 

2. Culinary centre at Donostia-San Sebastian, Spain 

Gambar 5.7 : Eksterior Culinary centre at Donostia-San Sebastian 
Sumber: www.dezeen.com 

Bangunan ini rnerupakan bangunan besar dan bertingkat banyak yang 

dibangun pada area lerengan (Ierengan pada tapak harnpir sarna dengan 

lerengan pada studi preseden ini), rnaka sistern sirkulasi dapat dipelajari. 

.. 'j 

Gambar 5.8 : Konsep Massa bangunan Culinary centre at Donostia-San Sebastian 
Sumber: www.dezeen.com 
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Gambar 5.9 : Potongan Culinary centre at Donostia-San Sebastian 
Sumber : www.dezeen.com 

,n 
' j! 

'1' 

Gambar 5.10 : Situasi Culinary centre at Donostia-San Sebastian 
Sumber : www.dezeen.com 

Gambar 5.11 : Perspektif mata burung Culinary centre at Donostia-San Sebastian 
Sumber : www.dezeen.com 
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Gambar 5.12 : Maket massa Culinary centre at Donostia-San Sebastian 

Sumber : www.dezeen.com 

3. Namba Park Niall di Osaka, Jepang 

Namba Park Mall ini dibangun pad a tahun 2003 oleh Obayashi 

Corporation. Total luas bangunan ini adalah 130.000 m2 ,terdiri dari 

gedung kantor setinggi 30 lantai dan 120 tenant shoping mall setinggi 8 

lantai dengan terrace gardens. Bangunan tower yang merupakan gedung 

office yang memiliki ketinggian 150 mini sekarang menjadi landmark area 

Namba. 

Gambar 5.13 : Perspektif mata burung Nemba Park Mall 
Sumber : urbanneighbourhood.com 

Jerde Partnership merancang Namba Park sebagai mal bertema gurun 

yang dipadu atap hijau berlapis-Iapis menyerupai lahan terasering. Namba 

Park memiliki taman atap seluas 8.000 meter persegi dengan 40.000 
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tanarnan, terrnasuk 35 jenis tanarnan pohon dan 200 jenis tanarnan 

bunga. 

Sistern irigasi atap hijau Narnba Park rnenggunakan teknik penyirarnan 

sprinkle yang diadopsi dari rnetode tradisional pendinginan jalan di 

Jepang, yaitu air hujan yang mengalir rnelalui jalan ditarnpung di bawah 

perkerasan jalan untuk kernudian ditapis kern bali ke perrnukaan jalan 

dengan sistern kapiler. Hasil penelitian rnenunjukkan, selarna proses 

evaporasi suhu perrnukaan atap hijau dapat ditekan hingga 25° Celsius 

lebih rendah dibandingkan dengan permukaan aspal. 

Atap hijau kompleks Namba Park terbukti mampu mengurangi dampak 

panas akibat kegiatan di dalarn bangunan rnaupun panas yang 

dihantarkan sosok bangunan. Hasil pengukuran suhu yang dilakukan 

perusahaan Obayashi selarna tiga hari pada rnusim panas Agustus 2003 

menunjukkan, rata-rata suhu atap hijau rnencapai 17° Celsius lebih rendah 

dibandingkan dengan atap parkir di dekat Narnba Park. Sedangkan panas 

yang ditransrnisikan atap hijau ke dalarn bangunan hanya rnencapai 

sepersepuluh dari transrnisi panas atap beton konvensional. 

Gambar 5.14: Situasi Nemba Park Mall 
Sumber : urbanneighbourhood.com 
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Gambar 5.15 : Interior Nemba Park Mall 
Sumber : urban neighbourhood. com 

Gambar 5.16 : Suasana Roof garden Nemba Park Mall 
Sumber : urbanneighbourhood.com 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diambil adalah penataan sirkulasi yang aman dan 

nyaman bagi pengunjung (termasuk orang tua, kereta bayi dan tunadaksa) 

pad a interior maupun eksterior bangunan HillSide Mall. Kajian teori tentang 

permasalahan dominan dibagi menjadi dua bagian yaitu teori tentang sirkulasi 

di lerengan dan teori sirkulasi bagi orang tua, tuna daksa dan kereta bayi 

(diwakilkan dengan studi tunadaksa). 
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5.2.1 Kajian Teori tentang Sirkulasi di Lerengan 

5.2.1.1. Pengertian 

Sirkulasi adalah gerak setiap pribadi baik secara vertikal maupun horizontal.4 

Dalam bidang arsitektur, sirkulasi mengacu pada cara orang bergerak dan 

berinteraksi dengan bangunan. 5 Sedangkan lerengan adalah sisi bidang 

tanah yang landai / miring. 6 Jadi sirkulasi pada daerah lerengan adalah 

pergerakan manusia berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya pada 

tanah yang landai atau miring untuk mencapai bangunan. 

Macam-macam klasifikasi tingkat kemiringan lerengan : 

• Kemiringan < 4 % datar. 

• Kemiringan 4 - 10 % landai. 

• Kemiringan 15 % cukup curam. 

• Kemiringan 15 - 25 % curam. 

• Kemiringan > 25 % sangat curam. 

5.2.1.2. Kecepatan Pergerakan 

Jalan-jalan permukiman harus disesuaikan skalanya untuk alasan-alasan 

lingkungan dan kecepatan-kecepatan yang rendah yang konsekuen akan 

meningkatkan keselamatan. Kecepatan kendaraan-kendaraan dan skala jalan 

oleh karena itu secara erat berkaitan. Terdapat beberapa cara untuk 

mendorong atau memaksa pengendara-pengedara agar "tidak ngebut" di 

dalam daerah-daerah perumahan. Beberapa prinsip dasar adalah: 7 

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Circulation_(architecture) 

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

7 Aris K. Onggodiputro, (1986), Pengantar Tataletak Perumahan, Bandung, Intermedia, him 65. 
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• Usahakan bag ian yang lurus pendek saja untuk menghindari percepatan. 

• Kurangi kelebaran jalan - para pengemudi harus memperlambat agar 

menilai kelebaran jalur tempuh dengan tepat. 

• Tikungan dan radius yang lebih sempit menghendaki kecepatan lebih 

rendah jika ingin memperhatikan keselamatan. 

• Perangkat lainnya seperti jalur kasar (suatu pergantian tekstur jalan) dan 

"polisi tidur" dengan berhasil mengurangi kecepatan, tetapi keabsahan 

perangkat-perangkat tersebut harus diperiksa.8 

5.2.1.3. Tipe Jalan di Lerengan 

1. Sentuk Jalan 

Macam-macam bentuk Iintasan, 

antara lain:9 

• Sentuk bergelung-gelung. 

• Bentuk menyimpang. 

• Sentuk melingkar. 

• Sentuk berliku. 

• Sentuk hiperbolis, 

• Sentuk sentrifungal. 

• Sentuk sentripetal. 

• Sentuk berbeiok ke kiri ke kanan. 

• Sentuk melayang ke atas. 

.
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Gambar 5.17 : Bentuk Lintasan Dalam Grafik 

Sumber: Rustam Hakim dan Hardi Utomo. 2008: 118. 

8 Aris K. Onggodiputro, (1986), Penqantar Tata/etak Perumahan, Bandung, Intermedia, him 66. 

9 Rustam Hakim dan Hardi Utomo, (2008), Kompanen Perancanqan Ars;tektur Lansekap Prins;p-Unsur dan Ap/ikasi D;sain, 

Jakarta, Bumi Aksara, him 117. 
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• Bentuk mendaki. 

• Bentuk descending. 

• Bentuk busur. 

• Bentuk langsung. 

2. Klasifikasi Jalan 

Gambar 5.18 : Klasifikasi Jalan 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, 1990: 190. 

Tabel 5.2. Kriteria-kriteria Klasifikasi Jalan, dapat di spesifikasikan sebagai berikut: 

. ! 

Memberikan 
kesatuan untuk 

Jalan seluruh daerah 
Utama kota dan di 
(arteri sekitarnya, 1 %-2 mil 

utama) biasanya 
merupakan 
batas untuk 
beberapa 

Maksimum 84 
kaki untuk 

120-150 empat jalur, 
kaki 169ymbol dan 

garis 
pemisah. 

4 

Memerlukan 
trotoar 
terpisah 

35-40 sebesar 5 
kaki di 
daerah 
perkotaan. 
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Jalan 
Sekunder 

(arteri 
kecil) 

Jalan 
Kolektor 

Jalan 
Lokal 

Cul-de-sac 

wilayah. 

Memerlukan 
Jalan pelayanan 

3/4 -1 mil 80 kaki 60 kaki 5 35-40 
trotoar 

utama. terpisah 5 
kaki. 

Jalan interior 
44 kaki dua 

Memerlukan 
utama. Tanda 

jalur lalu 
trotoar 

berhenti pada Y4 - % mil 64 kaki 
lintas 12 kaki 

5 30 terpisah 
dan 2 tempat 

jalan-jalan 
170ymbol10 

selebar4 
samping. 

kaki) 
kaki. 

36 kaki Memerlukan 
Jalan servis apabila trotoar 
setempat; tidak 

Pada blok 50 kaki 
170ymbol di 

6 25 
minimal 4 

mengakibatkan tepi jalan kaki; tepi 
jalan menerus. diperkenanka jalan dan 

n. got. 

Jalan terbuka 
hanya pada 50 kaki 

Tidak boleh 
satu sisi (diameter 30-36 kaki 

memiliki 
dilengkapi Hanya bila 90 kaki (75 kaki untuk 

5 panjang 
dengan diperlukan. untuk lingkaran 

lebih dari 
lingkaran putar Iingkaran putar) 

500 kaki. 
pada sisi putar) 
lainnya. 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman , 1990: 192. 

3. Tipe Jalan 

Tipe pola jalan yang biasa digunakan adalah sebagai berikut: 

\ 
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Gambar 5.19 : Tipe Pola Jalan 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, 1990: 191 . 
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Pola grid adalah sebuah jaringan jalan yang membentuk bidang 

geomteris, segi empat, segi tiga, yang memungkinkan keseragaman 

melalui lalu lintas di seluruh jalannya. 10 

4. Penampang Tipikal Jalan 

Penampang jalan tipikal untuk em pat tipe jalan diperlihatkan sebagai 

berikut: 11 

• Cul-de-sac 

.-. - .. -.c , " 

..., +'''. +" I 
il .., , ...... : . . " .-r. ' . -. .J. __ ""_~ . • ' . "",,'. __ _ " @ .. ~~ __ :"~_~"'. JJ -_. ~. - . ... ~ - .~---,..~ .,......--' 

, . 

Gambar 5.20 : Cui De Sac 

Permukaan tengah jalan lebih tinggi 0,26 kaki dari pinggir jalan. 

Lebar badan jalan 60 kaki, lebar jalan 28 kaki , dan trotoar 4 kaki. 

• Jalan tersier 

~t·· 

Gambar 5.21 : Jalan Tersier 

Permukaan tengah jalan lebih tinggi 0,26 kaki dari pinggir jalan. 

Lebar badan jalan 60 kaki, lebar jalan 34 kaki, dan trotoar 4 kaki. 

IO Richard Untermann. Robert Small, (1986), Perencanaan Tapak Untuk Perumahan, Bandung, Intermatra, him 164. 

11 Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, (1990), Standar Perencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga, him 193. 
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• Jalan sekunder 

- . . 
-

--·8,,··: .. ,,·~ - .~.,;..,;.-.~-...J-_-;;...-="':":',~".;. ;,>_...i.::!!'" . - .: ., 

Gambar 5.22 : Jalan Sekunder 

Permukaan tengah jalan lebih tinggi 0,26 kaki dari pinggir jalan. 

" Lebar badan jalan 60 kaki, lebar jalan 40 kaki, dan trotoar 4 kaki. 

.. 

• Jalan utama 

" / ' '. , . ,~ ~ ", . .. .' 
~ __ .m-----~: . . -'"0- _ ', • ____ + ~ __ 

i~;~' .,-..... ---............. ,.. ... ~,.~ I 1 . FOOft' '''''jo_ «iior'''_ 

;,1 .'''? 

Gambar 5.23 : Jalan Utama 

Permukaan tengah jalan lebih tinggi 0,26 kaki dari pinggir jalan. 

Lebar badan jalan 84 kaki , lebar jalan 64 kaki, dan trotoar 4 kaki. 

5.2.14. Jenis Jalur Sirkulasi 

1. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) 

Jalur pedestrian memiliki karakteristik yaitu pergerakan yang fleksibel, 

pelan dan kecil, skala manusia.dari semua jenis sirkulasi, 172ymbol 

ini memberikan kebebasan dalam mendesain karena keuntungan dari 

kemampuan manusia untuk menaiki tangga, menikung tajam, dan 

mengubah arah tujuan secara mendadak. 12 

12 Kim W Todd, Site, (1985), Space. and Structure. New York, Van Nostrand Reinhold Company, hIm 84. 
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Hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam rancangan atau 

modifikasi 173ymbol pejalan kaki akan dibahas sebagai berikut: 13 

• Permukaan 

Permukaan trotoar harus stabil dan kuat, dan tekstur relatif rata 

tetapi tidak licin. Pemakaian siar dan sambungan harus dibatasi 

dan dibuat sekecil mungkin, sebaiknya lebih kecil dari % inchi. 

Gambar di bawah ini menunjukan sifat khas berbagai jenis bahan 

yang dipakai sebagai permukaan trotoar. 
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Gambar 5.24 : Bahan Permukaan untuk Trotoar 1 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 277. 
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Gambar 5.25 : Bahan Permukaan untuk Trotoar 2 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 277. 

. .' 

13 Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, (1990), Standar Perencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga, him 276. 
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• Tempat Istirahat 

Tempat isitrahat pada tempat tempat tertentu di luar trotoar sangat 

menyenangkan dan membantu para pejalan kaki, terutama bagi 

para cacat fisik sehingga membuat perjalanan kaki yang jauh 

sangat melelahkan. 

• Kemiringan 

Lintasan pejalan kaki dengan kemiringan di bawah 5 persen 

dianggap sebagai trotoar. Trotoar yang mempunyai kemiringan 

lebih dari 5 persen dianggap sebagai ramp dan memiliki 

persyaratan rancangan khusus. 

• Penerangan 

Penerangan sepanjangan trotoar harus berkisar antara % sampai 

5 foot candle, tergantung pada intesitas pemakaian, bahaya yang 

ada, serta kebutuhan relatif akan keamanan. 

• Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang memadai merupakan suatu keharusan. 

Apabila kondisi trotoar semakin memburuk, maka perbaikan harus 

dilakukan untuk menghindari kondisi yang dapat menimbulkan 

kecelakaan. 

• Ramp Tepi Jalan 

Perubahan pad a permukaan jalan ke trotoar dan trotoar ke jalan 

masuk menuju bangunan akan menimbulkan persoalan yang 

paling banyak bagi para cacat fisiko Untuk memudahkan 

pergerakan di atas penyangga yang rendah sebuah ramp tepi 

harus dipasang. Permukaanya tidak boleh licin namun tidak boleh 
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harus dipasang. Permukaanya tidak boleh liein namun tidak boleh 

dibuat alur, karena alur ini dapat terisi air dan menyebabkan ramp 

tersebut liein. 

Beberapa tipe ramp di tepi jalan: 14 
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Gambar 5.26 : Ramp 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 278. 

• Struktur Drainase 

Perletakannya harus rata dengan permukaan jalan atau trotoar 

dan apabila mempunyai penutup lubang, maka batang besi (grill) 

atau pola yang memiliki pelubangan lebih dari % inchi tidak boleh 

digunakan. 

• Ukuran 

Lebar trotoar berbeda menu rut jumlah dan jenis lalu lintas yang 

melaluinya. Lebar minimum adalah 4 kaki, dan 5 kaki 6 inchi 

14 Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, (1990), StandarPerencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga, him 278. 
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• Stopan Roda 

Stopan roda diperlukan apabila kendaraan beroda merosot ke 

daerah yang berbahaya. Tingginya harus 2 sampai 3 inci dengan 

lebar 6 kaki, dan harus memiliki jarak antara di dalamnya setelah 

sekitar 5 sampai 10 kaki untuk memungkinkan drainase air 

meninggalkan trotoar. 

Menurut Francis D.K. Ching, standar jalur pejalan kaki adalah sebagai 

berikut: 

r --·· - ---

t 

:1 
• OJ. .. 
~1! ;\~ 
" r 
l ' 
I 

i . .... 
•• '~~ • .,,\.11 

Gambar 5.27. Jalur Pejalan Kaki 

Sumber: Francis DK Ching, 2008: 23. 

• 7 -6 kaki (228,5 em) minimum jeda jarak ketinggian. 

• Meminimalkan konflik antara jalan raya dan area parkir. 

• Kemiringan minimal utuk drainase 0,5%, diutamakan 1,5%. 

• Lebar minimal untuk jalur 1 orang adalah 91,5 em. 

• Lebar minimal untuk 2 orang jalan berdampingan adalah 122 em 

dan lebih diutamakan 183 - 244 em. 

• Lebar minimal ketika berbatasan dengan area parkir yang 

memungkinkan badan mobil melebihi jalur pejalan kaki adalah 183 

em. 

176 



Gambar 5.28 : Tangga Eksterior 

Sumber: Francis D.K. Ching, 2008: 23. 

• Minimal 3 anak tangga setiap unit tangga. 

• Pegangan (handrail) dibutuhkan untuk tangga yang memiliki empat 

anak tangga atau lebih. 

• Dimensi minimal pijakan tangga adalah 28 em. 

• Tinggi minimal anak tangga 10 em dan tinggi maksimal 18 em. 

4. Jalur Kendaraan Bermotor 

Jalur kendaaran bermotor memiliki kebutuhan desain paling kompleks 

dibandingkan lainnya. Karakteristik dari sistem ini adalah memiliki lebar 

yang bervariasi bedasarkan keeepatan dan ukuran kendaraan. Karena 

ukuran dari jalur ini, kebutuhan-kebutuhan teknis dan biaya, ini juga 

mempengaruhi dari desain tata ruang tapak. 15 

Sangat sering sebuah jalan besar juga merangkap untuk jalan masuk 

pejalan kaki. Tergantung pada pengaturan kelebaran serta bahan 

permukaan, hal tersebut bisa merupakan sesuatu yang menyenangkan 

lagi pula merupakan perhubungan yang efisien.16 

15 Kim W Todd, Site, (1985), Space. and Structure. New York, Van Nostrand Reinhold Company, him 85. 

16 Richard Untermann. Robert Small, (1986), Perencanaan Tapak Untuk Perumahan, Bandung, Intermatra, him 117 -118. 
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permukaan, hal tersebut bisa merupakan sesuatu yang menyenangkan 

lagi pula merupakan perhubungan yang efisien.16 
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Gambar 5.29 : Detail Jalan Masuk 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 301 . 

Lebar jalan masuk jenis pelat tunggal ini harus 9 kaki untuk mobil masa 

kini, walaupun 8 kaki dianggap minimum. Apabila jalan masuk itu 

digunakan sebagai trotoar, maka lebarnya harus paling sedikit 10 kaki 

untuk memungkinkan untuk memarkir mobil dan sekaligus sebagai 

tempat pejalan kaki. Lebar harus ditambah 1 kaki pad a tikungan. Jari-

jari tepi jalan harus paling sedikit 5 kaki. Lebar jalan masuk garasi 

ganda harus paling sedikit 18 kaki dan diperlebar 2 kaki apabila juga 

dipergunakan sebagai tempat pejalan kaki.17 

16 Richard Untermann. Robert Small, (1986), Perencanaan Tapak Untuk Perumahan, Bandung, Intermatra, him 117 - 118. 
17 Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, (1990), Standar Perencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga, him 301 . 
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Gambar 5.30 : Jalan Privat 

Sumber: Francis OK Ching, 2008: 24. 

Radius luar belokan minimal untuk mobil adalah 670,5 em. 

Radius dalam belokan minimal untuk mobil adalah 366 em. 

Kemiringan maksimal adalah 1:6 dan lebih diutamakan 1: 1 O. 

• Lebar jalan minimal untuk 1 jalur adalah 305 em dan lebih 

diutamakan 396 em. 

• Lebar jalan minimal untuk 2 jalur adalah 548,5 em dan lebih 

diutamakan 607,5 em. 

Beberapa bentuk parkir di tepi jalan dapat diperlihatkan dalam gambar 

sebagai berikut: 
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Gambar 5.31 : Parkir Tepi Jalan dan Persyaratan Ruang untuk 8erbagai Sudut Parkir 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 210. 

Tata letak parkir yang normal dan biasanya paling efisien untuk tempat 

parkir yang lebih besar adalah dengan meletakkan tempat tempat 

parkir saling tegak lurus dengan jalan. Ini memungkinkan masuk atau 
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ke luar pada dua arah dan penggunaanya ruang yang paling 

ekonomis.18 

5.2.1.5. Perencanaan Jalan Pad a Lerengan 

Pada tikungan (di bawah 100.0 m garis tengah) jalan harus diperlebar 

karena kendaraan beroda em pat membutuhkan lebih banyak untuk 

mengambil tikungan. 19 

) • . 1 , ." , 

: I . . , .~ \ .. ! . 

----.... 

. -: , . , I li a .. : 1. I, ." I ..•. I 

Gambar 5.32 : Pelebaran Jalan pada Tikungan 

Perlu diperhatikan bahwa pada tikungan balik tanjakan jalan harus 

dikurangi (menjadi separo dari tanjakan jalan biasa). Penentuan potongan 

lintang jalan pad a umumnya direncanakan sedemikian rupa sehingga 

banyaknya tanah yang digali sedapat mungkin dibuat sama dengan 

banyaknya tanah yang diperlukan untuk menimbun sebagai berikut.20 

18 Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, (1990), Standar Perencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga, him 210. 

19 Heinz Frick, (2003), Membanqun dan Menghuni Rumah di Lerenqan, Yogyakarta, Kanisius, him 19. 
20 Ibid, him 20. 
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Gambar 5.33 : Potongan Lintang Jalan 

Kelandaian lerengan galian dan timbunan biasanya berbeda menurut 

keadaan tanah dan stabilitasnya di tempat pembuatan jalan tersebut. 

Lerengan galian biasanya dapat dipilih lebih curam (misalnya 4:5, 1:1 atau 

5:1) daripada lerengan timbunan (misalnya 4:5,2:3, atau 1 :2).21 

5.2.1.6. Konstruksi Jalan dan Selokan Air Hujan 

Pembagian atau susunan lapisan pada konstruksi badan jalan dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

. ~ .' j ", 
I \ I 

.... -. ,2.i> , r-f 
~:..:: ,,~:.~ . - .\)~ 

Gambar 5.34 : Konstruksi Badan Jalan 

Setiap jalan harus memiliki kemiringan melintang minimal 3% Qalan aspal) 

atau 5% Qalan berbatu) ke salah satu sisi atau dari sumbu jalan ke arah sisi 

kanan maupun sisi kiri. Lebar jalan dibatasi dengan bahu jalan yang 

menghindari kerusakan tepi jalan, dan dengan selokan air hujan (dan air 

limbah). Selokan air hujan tersebut di samping bahu jalan di mana 

21 Ibid, him 21. 
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kemiringan melintang menyalurkan air hujan. Di daerah pegunungan 

selokan tersebut selalu terletak pada bag ian jalan yang menyinggung 

lereng gunung. Selokan dapat dibuat dari tanah saja atau dari batu . 

. ,' 

Gambar 5.35 : Konstruksi Selokan Air Hujan 

Selokan air hujan dan air lim bah yang paling sederhana dibuat dengan 

menggali ke dalam tanah dengan kemiringan <45 0 terhadap bahu jalan 

dengan kedalaman 30-50 cm.22 
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Gambar 5.36 : Selokan Air Hujan 

Apabila kemiringan memanjang pada selokan air hujanl limbah dari tanah 

melebihi 4 0
, maka air akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan merusak 

palung selokan. Dalam hal ini digunakan konstruksi selokan dengan bis-

belah beton atau tangga selakan yang mengurangi kecepatan aliran air. 

Jarak antara anak tangga masing-masing tergantung pada kemiringan dan 

kondisi tanah pada palung selokan. 

Semakin curam jalan dan semakin lunak tanah, semakin dekat anak 

tangga selokan itu dipasang. Agar dicapai pengurangan kemiringan efektif 

22 Heinz Frick, (2003), Membanqun dan Menqhuni Rumah di Lerenqan. Yogyakarta, Kanisius, him 21 . 
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seperti yang diharapkan, maka jarak antara anak tangga selokan adalah 

15.0 pada kemiringan 6°, 8.00 m pada kemiringan r, 5.00 m pada 

kemiringan jalan 8°, dan seterusnya. 
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Gambar 5.37 : Tangga Air Hujan 

.-

Tangga selokan terdiri dari 4 buah, batu penghalang yang dipasang tegak 

dan ditanam benar-benar dalam lerengan dan bag ian palung selokan. Batu 

lempeng dipasang pada tempat air jatuh dari anak tangga untuk 

menghindari pengikisan. Tanah yang berasal dari lubang tempat batu 

tersebut digunakan untuk mengisil menimbun bag ian belakang anak 

tangga selokan sehingga dapat menahan lumpur di baliknya. 23 

Gambar 5.38 : Konstruksi Tangga Air Hujan 

Selokan air hujan dan air limbah dapat juga memakai tangga selokan yang 

dibuat dari elemen palung beton prakilang?4 

23 Heinz Frick, (2003), Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan, Yogyakarta, Kanisius, him 22. 

24 Heinz Frick, (2003), Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan, Yogyakarta, Kanisius, him 23 
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Gambar 5.39 : Got dan Tepi Jalan 

Sumber: Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman. 1990: 304. 

5.2.2 Kajian Teori tentang Sirkulasi bagi Tunadaksa 

5.2.2.1 PengertianTunadaksa (Ambulans and Chairbound Disabled) 

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan 

oleh struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, 

termasuk amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa 

adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik 

tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memilki 
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keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat 

yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu 

mengontrol gerakan fisik.25 

Tunadaksa adalah orang cacat yang memiliki ketidakmampuan dalam 

bergerak, tunadaksa menurut Harkness terbagi menjadi 2 macam yaitu 

ambulant disabled dan chair bound disabled. 26 

Ambulant disabled adalah orang yang kesusahan berjalan, dan biasanya 

dibantu dengan tongkat jalan, alat penyokong tubuh, dan bantuan lainnya. 

Yang tergolong dalam jenis ini antara lain orang tua, orang cidera, dan orang 

yang kakinya diamputasi.27 

Chairbound disabled adalah orang yang bergantung 

pada kursi roda untuk bergerak. Beberapa dari 

mereka masih dapat berdiri ketika berpindah dari kursi 

roda. Mayoritas tunadaksa bukan pengguna kursi 

roda, namun karena kebutuhan geraknya paling luas, 

roda menjadi acuan untuk kebutuhan tunadaksa.28 

5.2.2.2 Fasilitas Tunadaksa 

1. Tongkat Jalan (Canes) 

• 
Gambar 5.40 : Simbol 

Tunadaksa 

Sebuah tongkat jalan meningkatkan keamanan dan kestabilan berjalan 

dengan memberi dukungan tambahan. Tongkat jalan berguna bagi orang 

yang memiliki kelemahan pada satu kaki. Tongkat jalan memiliki beberapa 

25 http://id. wikipedia.org/wiki/ Anak_berkebutuha n_khusus 

26 Harkness. 1976. Hal 15 
27 Harkness. 1976. Hal 19 
28 Harkness. 1976. Hal 22 
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jenis, yaitu tongkat dengan pegangan horizontal dan tongkat dengan 

pegangan berbentuk kait. 29 

(1-~~' . fil- . --- -- .or t . W ---~-.-

Gambar 5.41 : Jenis-jenis tongkat jalan 

2. Alat Bantu Jalan (Walkers) 

Untuk mengoperasikan alat ini, pengguna harus memiliki kekuatan yang 

cukup pada tangan dan lengannya. Pegangan pada alat ini harus setinggi 

dengan pinggang pengguna. Alat ini juga terdiri dari beberapa jenis 

tergantung kemampuan pemakai. Ada yang dilengkapi dengan roda untuk 

membantu pemakai mendorongnya daripada mengangkatnya. Ada juga 

yang dilengkapi dengan pengikat pada lengan untuk orang yang tidak cukup 

memiliki kekuatan pada tangan. 30 

Gambar 5.42 : Jenis-jenis alat bantu jalan (walker) 

3. Kursi Roda 

Kursi rod a digunakan bagi orang yang mudah lelah, memiliki 

ketidakseimbangan, kesulitan berdiri dari kursi, dan sering jatuh. Jenis kursi 

29 Bucy. 1996. Hal 39-40 
30 Bucy. 1996. Hal 40 

187 



r.: 

roda sangat variatif, ada kursi roda manual, kursi roda bermesin, dan 

skuter. 31 

~i ..: 
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Gambar 5.43 : Jenis-jenis kursi roda (manual, bermesin, skuter roda 3, skuter roda 4) 

5.2.2.3 Studi Dimensi 

1. Antropometrik manusia 
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Gambar 5.44 : Studi Antropometrik ambulant disable dan 

chairbound people dan visual disable oleh Fischer 

31 Suey. 1996. Hal 43-44 
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2. Pengguna Standard Walkers 
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Gambar 5.45 : Studi Antropometrik ambulant disable oleh Harkness 
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Gambar 5.46 : Studi Antropometrik ambulant disable oleh Panero 
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3. Pengguna Kursi Roda 
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Gambar 5.47 : Standar Kebutuhan area untuk Kursi Roda oleh Panero 

31m 

Gambar 5.48 : Studi Antropometrik chairbound disable oleh Harkness 
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Gambar 5.49 : Studi Antropometrik chairbound disable oleh Panero 

5.2.2.4 Jangkauan 

56.75 144 .1 
17 S 44S 
7.0 17.8 

16 " <11 .9 
230 58.4 
26.0 660 
190 48.3 
47.0 1194 
53 .24 135.2 

Pegangan pintu, tombol control, stop kontak rak penyimpanan dll sebaiknya 

terletak di antara jangkauan orang berdiri dengan orang yang duduk di kursi 

rada, sehingga tidak perlu membungkuk untuk menjangkau. 
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Gambar 5.50 : Area jangkauan yang baik untuk para disable maksimal157cm menurut Harkness 
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Gambar 5.51 : Area jangkauan yang baik untuk para disable maksimal140 cm menurut Fischer 

5.2.2.5 Material 

I 

!. 
t;' 

Pergantian material untuk permukaan jalan dapat digunakan untuk 

mengindikasi batas dari suatu ruang seperti pintu mas uk, toilet, tangga, 

perbedaan ketinggian lantai, atau terutama untuk area berbahaya. 

Permukaan memiliki tiga jenis yaitu lunak, beragam, dan keras. 

Permukaan lunak terdiri dari batu pecah, tanah, rumput, batu sungai, 

pelepah kayu, dll. Permukaan ini memiliki sifat yang khas antara lain: 
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1. Permukaan ini tak teratur dan akan menyulitkan perjalanan bagi orang

orang yang memiliki cacat fisiko 

2. Permukaan ini buruk untuk pengguna kursi roda dan kendaraan beroda 

kecil lainnya. 

3. Permukaan ini rentan terhadap erosi. 

4. Permukaan ini hanya mampu menahan lalu lintas yang ringan. 

5. Permukaan ini sangat berguna untuk daerah-daerah dimana lalu lintas 

pejalan kaki akan memerlukan permukaan yang cukup kuat seperti 

daerah rekreasi, taman, dU. 

6. Persyaratan pemeliharaan yang tinggi dan biaya pemasangan yang 

rendah. 

Permukaan yang beragam terdiri dari hamparan batu, batu bulat, batu bata 

yang dihamparkan dengan pasir, lantai kayu, dU. Permukaan ini memilik sifat 

khas antara lain: 

Permukaan yang tak teratur dan jarak antara yang lebar akan 

menyulitkan bagi orang cacat untuk bergerak terutama bagi pengguna 

kursi roda. 

Jarak antara mudah menghambat gerakan tong kat, sol sepatu, ban-ban 

kecil, oleh karena itu jarak ini harus diisi dengan material lain sehingga 

besarnya tidak lebih dari % inci. 

Persyaratan pemeliharaan yang sedang dan biaya pemeliharaan yang 

sedang sampai tinggi. 

Permukaan yang keras terdiri dari aspal, beton, ubin, dU. Permukaan ini 

memiliki sifat khas antara lain: 
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Permukaan yang kokoh dan teratur untuk berjalan dan menggerakkan 

kendaraan beroda. 

Jarak antara dminimumkan lebarnya hingga kurang dari % inci dan diberi 

acian. 

Biaya pemasangan yang tinggi, biaya pemeliharaan yang rendah.32 

5.2.2.6 Sirkulasi Vertikal 

Terdapat berbagai macam fasilitas yang dapat membantu sirkulasi vertikal 

dalam bangunan, antara lain: 

a. Tangga 

Tangga sebaiknya tidak memiliki tonjolan sehingga orang yang memiliki 

masalah keseimbangan tidak akan tersandung saat menaiki tangga. 

Pegangan tangga sebaiknya oval atau bulat dan terletak di kedua sisi tangga 

dan harus lebih panjang dari tangga itu sendiri. Untuk perlindungan, 

pegangan tangga juga diletakan di bagian yang rendah. Tangga dan 

pegangannya tidak boleh terbuat dari bahan yang licin.33 

I 

,~ 
~ ----- I 
,-------===:J I 

! 

! \ 
! /' r--... "."-.... __ c-, 
~~-; . 

-
l 

, 
'-

Gambar 5,52 : Tangga sebaiknyatidak memiliki tonjolan yang dapat mengganggu, 

dan sebaiknya memiliki handrail pada kedua sisi 

32 Chiara. 1990_ Hal 277 
33 Harkness. 1976. Hal 20-2 1 
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b. Ramp 

Kebanyakan "ambulant disable" lebih mudah menaiki tangga daripada ramp. 

Jika ramp digunakan sebagai jalan utama, maka kemiringan maksimum 

adalah 1:12 (8.33%). Permukaan yang keras dan tidak licin sangat penting. I 
Untuk pengguna kursi roda kemiringan yang diijinkan sebaiknya tidak 

melebihi 1 :20(5%). 

Jarak ramp tergantung pada total tinggi tangga dan kemiringan ramp. Railing 

sebaiknya ada di sepanjang ramp untuk menghindari pengguna jatuh dari 

ramp. Setidaknya tiap ramp memiliki pegangan setinggi 30-32 inch. 

Ramp tepi jalan merupakan unsur yang biasanya disyaratkan pad a sebagian 

besar tapak. Oleh karena itu apabila mensyaratkan pemakaian tepi jalan yang 

konvensional, maka perancang harus menyadari pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut: 

Pembuatan tepi tidak boleh menghasilkan penyangga yang tidak perlu 

terhadap cacat fisiko 

Pembuatan tepi tidak boleh tinggi lebih dari tinggi maksimum satu anak 

tangga atau 6 % inci. 

Tepi yang berundak menyulitkan bagi para cacat fisik untuk 

menjalaninya dan ketika gelap akan membahayakan semua pejalan 

kaki. 

Ramp dan ramp berundak memungkinkan bahaya terpeleset seperti halnya 

tangga. Karena itu maka permukaannya harus diberi bahan anti-slip, baik 
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alamiah maupun buatan. Rancangan untuk ramp dan ramp berundak harus 

memenuhi persyaratan berikut : 

Kemiringan ramp antara 7-15 derajat dan maksimum 20 derajat. Untuk 

ramp berundak maksimum 1 derajat 

Ketinggian naik pada ramp berundak 5 inci 

Lebar bag ian datar minimum 15 inci 

Panjang ramp berundak setidaknya 3 atau 6 kaki 

Kemiringan keseluruhan pada ramp berundak adalah 15 derajat (27 

persen) atau serendah 10 derajat (17,7 persen) dengan bagian naik 4 

inci dan bagian datar 1 persen.34 

- . . .. -, ~r---- , - . - -~--.- .--- I I -- -.- .-----. -~ 
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10 

Gambar 5.53 : Contoh kemiringan ramp yang tidak lebih dari 1/12 (8,33%) 

34 Chiara. 1990. Hal 278,285 
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Gambar 5.54 : Jenis-jenis ramp tepi jalan/trotoar beserta standar ukurannya menurut Chiara 
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Gambar 5.55 : Contoh ramp berundak yang memiliki kemiringan yang relatif datar 
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c. Lift I elevator 

Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut 

orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat 

tinggi; biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Lift-lift pada zaman modern 

mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai 

tujuan mereka, Terdapat tiga jenis mesin, yaitu Hidraulik, Traxon atau katrol 

tetap, dan Hoist atau katrol ganda, Jenis hoist dapat dibagi lagi menjadi dua 

bagian, yaitu hoist dorong dan hoist tarik. 

Namun lift khusus pengguna tunadaksa memiliki ketentuan khusus, yaitu : 

Oapat dioperasikan independen tanpa asisten oleh pengguna 

tunadaksa. 

Minimal satu ruangan lift harus dapat memuat paling tidak satu kursi 

roda. 

Celah antara lantai dan elevator tidak boleh lebih dari 3/8" atau 1 em. 

Oimensi ruang dalam elevator haruslah dapat memuat kursi roda 

masuk, memutar 1800 dan keluar dengan mudah. 

d. Porch lift 

I 
) -. ; i 

gambar 5.56 : Ukuran Lift Strandart untuk tunadaksa 

Sumber : Fischer, Joachim and Philipp Meuser. (2009), 

Construction and Design Manual Accessible 

Architecture 

Beberapa jenis mini lift yang dapat digunakan pengguna kursi roda jika 

ketinggian lantai tidak terlalu tinggi namun luasan ruang tidak memungkinkan 

jika menggunakan ramp, beberapa variasinya antaralain : 
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a. Porch lift 

Gambar 5.57 : Porch Lift 

b. Platform stair lift 

Gambar 5.58 : Platform stair Lift diTokyo Subway 
Sumber : Construction and Design Manual Accessible Architecture, Joachim Fischer dan Philipp Meuser, 

2009 

c. Chair Lift 

Gambar 5.59 : Chair Lift di130de "Museum 
Sumber : Construction and Design Manual Accessible Architecture, Joachim Fischer dan Philipp Meuser, 

2009 
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d. Platform diagonal wheel chair elevator 

Gambar 5.60 : Platform Diagonal Wheel Chair Elevator di Bode Museum 
Sumber : Construction and Design Manual Accessible Architecture, Joachim Fischer dan Philipp Meuser, 

2009 

4. Travelator I Moving Walk 

Banyak sebutan pad a alat yang satu ini, di antaranya adalah Moving 

Walkway, Moving Sidewalk, Moving Pavement, Walkalator, Travelator, atau 

Moveator. 

Moving Walkway adalah alat angkut perpindahan orang dan barang dari satu 

tempat ke tempat lain pada satu lantai atau pada lantai yang berbeda level 

dan bergerak sesuai dengan prinsip pergerakan pada eskalator. Dengan 

demikian, konveyor ini adalah pengembangan ide dari eskalator dan bisa 

dipasang pad a posisi mendatar (horisontal) ataupun miring (inclined) dengan 

kemiringan 10 - 20 derajat, maka dapat digunakan untuk pengguna 

tunadaksa yang menggunakan kursi roda. 

5. Eskalator 

Escalator difungsikan untuk menghubungkan antara lantai satu dengan 

lantai yang lain, escalator ini digerakkan dengan mesin yang terdapat di 

bawahnya. Eskalator ini dapat digunakan untuk tunadaksa yang hanya 

menggunakan alat bantu jalan tongkat jalan (canes). 
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6. Levytator 

Gambar 5.61 : Eskalator 
Sumber : www.kaskus.us 

Gambar 5.62 : Detail Levytator 
Sumber : www.geek.com 

Levytator ini adalah perkembangan dari eskalator dengan bentuk lengkung 

pertama di dunia. Dikembangkan oleh Jack Levy Profesor Emeritus Teknik 

Mesin di City University London. 

Levytator bekerja dengan menggunakan sebuah loop terus menerus dengan 

modul melengkung yang dapat menekuk pad a bentuk kurva apapun. 

Bahkan dapat membentuk bentuk bentuk heliks ganda DNA- di masa depan 

kita mungkin dapat melakukan perjalanan sekitar pilar di mal, misalnya. 

Desain baru ini lebih mudah dalam pemasangan karena tidak perlu 

penggalian sehingga direkomendasikan jika dibangun pada bangunan 

konservasi. Sistem ini juga dapat dipasang diatas sebuah tangga sehinnga 

memudahkan bagi pengunjung lanjut usia dan tunadaksa, tetapi tidak 

menghancurkan struktur bangunan. 
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5.2.2.7 Tempat Parkir 

Gambar 5.63 : Cara ke~a Levytator 
Sumber : www.core77.com 

Menyediakan tempat parkir di dekat bangunan publik supaya tunadaksa 

dapat pindah dengan mudah dan aman dari mobil ke kursi rodanya. Tempat 

parkir untuk disable harus terletak sedekat mung kin dengan pintu masuk 

bangunan dan jalan menuju bangunan harus selevel atau menggunakan 

ramp. Supaya disable dapat meletakkan kursinya di samping mobil dengan 

leluasa maka dibutuhkan ruang samping yang cukup lebar di area parkir 

disable. 

Ruang parkir yang dibutuhkan bagi penyandang cacat fisik lebih lebar dari 

normal. Minimum dua buah tempat parkir per lahan harus dirancang untuk 

digunakan para penyandang cacat atau paling tidak 1 tempat parkir per 20 

kendaraan. Tempat parkir ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan jalan 

masuk ke dalam bangunan dan kalau bisa tidak lebih dari 100 kaki. 
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Parkir sejajar harus ditempatkan dekat dengan trotoar sehingga akses dari 

kendaraan ke tempat tujuan dapat langsung melalui permukaan yang keras. 

Tempat ini harus rnemiliki lebar 12 kaki dan panjang 24 kaki dan juga harus 

memiliki ramp dengan perbandingan 1:6 ke trotoar, atau dipisahkan dengan 

penyangga apabila permukaan jalan sarna dengan trotoar. Daerah ini harus 

dirancang khusus supaya tidak disalah artikan sebagai tempat menurunkan 

penumpang. 

Parkir tegak lurus dan yang membentuk sudut harus mempunyai lebar 

minimum 9 kaki. Sebagai tambahan, diperlukan ruang antara selebar 4 kaki 

yang harus disediakan di antara kendaraan untuk akses di samping 

kendaraan tersebut.35 

35 Chiara, 1990, hal 302 
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Gambar 5.64 : Beberapa contoh tipe-tipe parkir untuk orang cacat dengan standar ukurannya menurut 

Chiara 
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Gambar 5.65 : Menunjukkan kebutuhan sirkulasi selebar 150cm untuk penyandang cacat menurunkan kursi 

rodanya 
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5.2.2.8 Pedestrian 

Trotoar harus dirancang untuk memungkinkan bermacam pejalan kaki untuk 

bergerak dengan aman, bebas, dan tak terintangi, melalui lingkungan 

eksterior. Permukaan trotoar harus stabil dan kuat dan tekstur relatif rata 

dan tidak licin. Penggunaan siar dan sambungan sebaiknya dibuat lebih 

kecil dari % inci. Pad a trotoar juga dibutuhkan tempat istirahat untuk 

membantu para 

pejalan kaki terutama 

bagi para cacat fisiko 

Untuk kemiringan 

trotoar biasanya 

kurang dart 5%, jika 

lebih dari 5% maka 

dianggap sebagai 

ramp yang memiliki 

persyaratan 

rancangan khusus. 

gJ ~.~ .-,:t....o.J-J..- -...4 ~O" ~. ""Ut.~,",,-
'ij J.U,.. . ~ ~ ru-I. - ........ . ,'. ~. ~.~~ 
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Gambar 5.66 : Contoh gambar penataan trotoar 

Untuk struktur drainase harus memiliki perletakan yang rata dengan 

permukaan jalan atau trotoar dan apabila mempunyai penutup lubang, maka 

batang besi sejajar (grit) sebaiknya memiliki pelubangan kurang dari % 

inci.struktur drainase tidak boleh ditetakkan di antara ramp tepi jalan dengan 

sudut jalan atau langsung di bawah ramp tepi jalan.36 

36 Chiara. 1990. Hal 276 

205 



Untuk memastikan jalur lintasan yang mudah, jalan urn urn ini harus terbuka 

dan juga tidak boleh terhalangi oleh furnitur jalan lainnya seperti bangku 

atau benda-benda lain. Karena roda dari kursi roda hanya memiliki ukuran 

lebar 25.44mm maka sebaiknya tidak ada bukaan atau celah pad a 

permukaan jalan. Ukuran yang disarankan untuk lebar jalan adalah 2 kali 

ukuran maksimum lebar kursi roda, supaya kursi roda dapat melewati satu 

sarna lain dan dapat berputar 180 derajat tanpa mundur ketika membelok. 37 

- -- -------; 
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Gambar 5.67 : Akses jalan umum yang baik dapat dilalui oleh minimal 2 kursi roda 

5.2.2.9 Sign dan Symbol 

Secara ideal, semua info yang ada di bangunan sebaiknya dapat 

dikomunikasikan secara visual dan dapat didengar. Sinyal, seperti alarm 

kebakaran, dapat dengan mudah ditambahkan dengan peringatan suara 

atau arahan menggunakan lampu. Elevator dapat dilengkapi dengan satu 

atau dua suara untuk membedakan arah pergerakan. Simbol dan semua 

petunjuk yang tertulis sebaiknya juga dilengkapi dengan rekaman suara, 

Braille, atau huruf yang timbul38 

37 Harkness. 1976. Hal 26-28 
38 Harkness, 19T6, hal 16 
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Simbol akses internasional untuk pengguna kursi roda seharusnya 

digunakan untuk menandai tempat parkir, pintu masuk, ramps, dan rute 

jalan yang dapat diakses oleh tunadaksa. Oi dalam bangunan, simbol 

seharusnya digunakan untuk menandai elevator, restroom dan untuk 

tempat-tempat lain yang dapat digunakan para tunadaksa. 

5.2.3 Studi Preseden 

Bode Museum, Berlin 

Merupakan salah satu blok bangunan pada sebuah komplek museum 

(Museum Island) dengan lima bangunan utama. Kelima bangunan, tersebut 

memiliki luas lantai kotor sekitar 150.000 m2
. Kelima bangunan tersebut 

adalah "Old Museum" (1824-1830, Karl Friedrich Schinkel), "New 

Museum" (1841-1855, Friedrich August StOler), "Old National Gallery" 

(1866-1876, Friedrich August StOler/Heinrich Strack), Bode Museum 

(1897-1904, Ernst von Ihne), Pergamon Museum (1910-1930, Alfred 

Messel/Ludwig Hoffmann). 

Museum Island adalah tempat bagi enam koleksi arkeologi milik Museum 

Nasional Berlin (Staatliche Museen zu Berlin) dan Prusia Budaya Heritage 

Foundation (Stiftung PreuBischer Kulturbesitz) (yaitu Koleksi yang Klasik 

Antiquities, Museum Mesir, Museum Seni Islam, Timur Tengah Museum, 

Museum Prasejarah dan Sejarah Awal dan Museum Seni Bizantium), serta 

koleksi patung, koleksi lukisan dari abad kesembilan belas, dan koleksi 

numismatik atau "Coin Kabinet" ("MOnzkabinett"). 
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Gambar 5.68 : Perspektif mata burung Museum Island 
Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 

Gambar 5.69 : Eksterior Bode Museum 
Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 

Bode Museum 

Beberapa fasilitas yang disediakan pada museum ini yang menjadi studi 

preseden yaitu diantaranya : 

a. Wheelchair platforms (platform buat kursi roda) dapat dioperasikan 

secara independen oleh pengunjung tuna daksa yang menggunakan 

kursi roda. Panel kontrol menggunakan 'euro key' dan terdapat tombol 

panggilan untuk memanggil penjaga jika dibutuhkan. 

Gambar 5.70 : Wheelchair platforms pad a Bode Museum 

Sumber : Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 
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b. Terdapat tombol pembuka otomatis pada hampir setiap pintu untuk 

memudahkan pengunjung termsuk tunadaksa yang hendak memasuki 

gedung, namun pada pintu-pintu kuno terdapat tombol untuk memanggil 

petugas untuk membantu membuka pintu untuk pengunjung tunadaksa. 

Gambar 5.71 : Pintu pad a Bode Museum yang memiliki tombol pembuka 

Sumber: Sumber : Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 

c. Untuk menaiki tangga-tangga kecil yang ada di dalam museum, para 

tunadaksa dapat menggunakan wheelchair stair lift (lift untuk kursi roda) 

Gambar 5.72: wheelchair stair lift di Bode Museum 

Sumber : Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 

d. Oisediakan juga glass-panelled wheelchair platform untuk memfasilitasi 

para tunadaksa untuk menaiki tangga mezanin. 

~ 

Gambar 5.73: Glass-panel/ed wheelchair platform di Bode Museum 

Sumber : Sumber : www.stadtentwicklung.berlin.de 
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5.3 Kemungkinan Penerapan Teori 

Ada beberapa hal yang dapat di terapkan guna meningkatkan efektifitas 

penataan ruang serta sirkulasi dalam ruang HillSide Mall : 

.d- Melindungi Area Sekitar 

Area yang ada di sekitar pusat perbelanjaan memiliki pengaruh yang 

kuat pada kestabilan ekonomi dari pusat perbelanjaan. Merencanakan 

sebuah tindakan yang dapat meningkatkan kenyamanan dari lingkungan 

sekitar dengan terbangunnya pusat perbelanjaan, 

contohnya: 

• Pencegahan terhadap terjadinya kemacetan di daerah jalan-jalan 

pemukiman yang diakibatkan oleh pusat perbelanjaan. 

• Perlindungan lingkungan sekitar terhadap kebisingan yang 

dihasilkan oleh kegiatan pada pusat perbelanjaan. 

• Perlindungan terhadap ketidaknyamanan yang dihasilkan oleh 

papan-papan iklan, derajat ketinggian gedung, loading docks, 

lorong-Iorong yang te rci pta , kabel yang menggelayut dan 

semrawut, sampah, dsb. 

• Perlindungan akan asap dan bau yang tidak sedap dan 

menyengat. 

.d- Menggunakan sistem struktur yang sesuai untuk meminimalkan 

intervensi yang berlebihan terhadap lahan 

Berdasarkan studi teori tentang arsitektur lerengan (slope architecture) , 

beberapa teoriyang digunakan pad a proyek HillSide Mall ini adalah : 
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• Menggunakan tipe konstruksi bangunan no 3, 4 dan 5. 

Gambar 5.74. Konstruksi Dasar 13angunan di Lerengan yang akan diterapkan 
Sumber: Wolff, Rainer.Hauser am Hang. Germany, 1975 

Karena melihat dari tingkat kemiringan I kontur pad a tapak yaitu : 

Bag depan ~ Kemiringan 4 - 10 % landai. 

Bag belakang ~ Kemiringan 15 % cukup curam. 

Gambar 5.75 : 3D tapak eksisting 
Sumber : Dokumen pribadi 

"* Penataan Efektif Fasilitas Retail Guna Memaksimalkan Lalu Lintas 

Pejalan Kaki ( termasuk bagi Tunadaksa ). 
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Prinsip perencanaan ini sangat penting adalah dengan cara 

memaksimalkan lalu-lintas pejalan kaki, karena ini mempengaruhi 

penjualan dari retail store. 

Pada sebuah pusat perbelanjaan dihadapkan pada dua jenis lalu lintas 

pejalan kaki. 

• Yang pertama adalah lalu-lintas pejalan kaki dari tempat parkir 

menuju ke tempat belanja, yang memiliki efek tidak langsung 

terhadap aktifitas bisnis. 

• Yang kedua dapat disebut sebagai kegiatan berbelanja untuk 

mendeskripsikan kegiatan berjalan dari satu toko ke toko yang lain 

yang merupakan urat nadi dari berjalannya aktifitas bisnis. Kata 

belanja disini berarti proses pembandingan harga, model, dan 

kualitas dari barang yang akan dibeli pada toko-toko yang ada. 

• Bagi pengunjung tunadaksa, perlu fasilitas penunjang yaitu : 

Transportasi horizontal 

Ii Pembedaan material dan jalur sirkulasi 

• Ditambah railing untuk berpegangan 

Ii Tanda (sign) atau simbol khusus tunadaksa 

Transportasi vertikal, menggunakan : 

EI Ramp, pada perbedaan level lantai yang tidak terlalu tinggi 

yang memungkinkan menggunakan ramp. 

Ii Porch lift, pada perbedaan level lantai yang tidak terlalu tinggi 

yang tidak memungkinkan menggunakan ramp karena 

luasannya tidak mencukupi . 

• Lift, pada perbedaan ketinggian satu lantai. 
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• Travelator, pada perbedaan ketinggian satu lantai, dapat 

digunakan untuk pengguna kursi roda, troley dan kereta bayi. 

4- Pembedaan Berbagai Macam Lalu Lintas 

Sebuah pusat perbelanjaan juga harus memperhatikan pembedaan 

sirkulasi dari berbagai fungsi dan kepentingan yang ada. Seperti jalur 

kendaraan bermotor harus dibedakan dengan jalur transportasi umum 

dan juga jalur pejalan kaki. Karena dengan membedakan jalur 

sirkulasinya maka itu akan meningkatkan kenyamanan terutama 

meningkatkan faktor keamanan orang yang berbelanja. 

Sebuah perencanaan pusat perbelanjaan yang baik harus mampu 

memberikan sebuah pembedaan antara jalur sirkulasi kendaraan 

bermotor dan jalur pejalan kaki. 

Apalagi proyek ini berlokasi pad a tapak yang berkontur, sehingga perlu 

penerapan studi-studi khusus untuk alur sirkulasi pada area lerengan : 

• Jalur sirkulasi mobil perlu diperhatikan lebar, sudut maksimal dan 

stopan roda. 

• Sudut kemiringan parkir untuk mobil pada tapak lerengan. 

• Sirkulasi bagi pejalan kaki, hendaknya mempertimbangkan 

permukaan, tempat istirahat, kemiringan, penerangan, pemeliharaan, 

ramp tepi jalan, struktur. 

4- Kenyamanan dan Kemudahan 

HillSide mall menyediakan kemudahan dan kenyamanan yang lebih bagi 

konsumen; 
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• Akses ke bangunan yang mudah dijangkau. 

• Jalur keluar masuk kendaraan dari jalan raya menuju lokasi. 

• Kemudahan dalam pencapaian tempat parkir serta pencapaian dari 

tempat parkir menuju ke bangunan. 

• Jalur pejalan kaki yang nyaman dan mudah ( terlindung dari 

matahari, hujan, angin berlebih, serta panas) serta dihitung 

kemiringannya. 

• Kemudahan serta kenyamanan dalam berbelanja. 

4. Kesatuan, Kerapian, dan Keindahan 

Konsep dari kesatuan, kerapian dan keindahan adalah sebuah prinsip 

dasar dalam merancang. Penampilan dari semua unsur harus 

dialamatkan pada ketiga prinsip dasar tersebut. Prinsip dasar tersebut 

harus dapat diterapkan baik pada skala kecil maupun skala besar dari 

perancangan serta harus dapat diserap pada berbagai ekspresi 

arsitektural. 

Penataan lansekap, tanda-tanda, struktur, penataan ruang arsitektural, 

penataan komposisi ruang, serta warna dan bahan yang dipergunakan 

harus berdasar pada tiga prinsip dasar tersebut. 

Semua prinsip perancangan yang dibahas akan diperhatikan secara 

mendalam pada proyek HillSide Mall ini. Karena perencanaan yang baik 

akan menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan desain serta 

dapat membawa kepada pemanfaatan ruang yang optimal. 
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