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ABSTRAKSI 
THE INCLUSION KINDERGARTEN IN SURAKARTA  

(Redesain TK N Pembina Surakarta dengan Penekanan Penerapan Arsitektur Sekolah 
Program Inklusi) 

 
Fadhilla Ayu Rimadhani 

D300100012  
 
 

 Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebuat langkah persiapan anak menuju ke 

jenjang sekolah wajib belajar 9 tahun. Dengan rentang usia 3-6 tahun, anak-anak memiliki 

masa Golden Age, dimana penanaman nilai-nilai dan pemahaman mendasar mengenai 

kehidupan dan sosial adalah kunci utama budi pekerti dan kesuksesan. Bukan hanya anak 

normal saja, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama, yaitu hak 

memperoleh pendidikan. Maka pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mengadakan Sekolah 

Inklusi. 

 Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa 

reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Menggunakan kurikulum 

normal dengan standar pemerintah, anak-anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk 

berkembang dan berkarya seperti anak normal pada umumnya.  

Masih banyak masyarakat yang memandang negatih para difabel, khususnya penyandang 

cacat. Hal itu terlihat saat pemerintah mulai melakukan penunjukan ke beberapa sekolah 

untuk menjadi sekolah berbasis inklusi. Hal ini terlihat pada fasilitas yang diberikan. Seperti 

kurang pahamnya para guru mengenai standar-standar aksesbilitas gedung pada sekolah. Hal 

tersebut cukup menghambat mobilitas para anak berkebutuhan khusus. 

The inclusion Kindergarten in Surakata, Redesain TK Negeri Pembina Surakarta dengan 

Penekanan Penerapan Arsitektur Sekolah Inklusi adalah sebuah wadah pendidikan dan wujud 

tolok ukur bagaimana menciptakan sebuah sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang 

sesuai dengan standar aksesbilitas untuk anak dan sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Sehingga nantinya, sekolah-sekolah yang mendapat penunjukan langsung oleh pemerintah 

sebagai sekolah inklusi, dapat memberikan fasilitas terbaiknya.  



Kata kunci : Aksesbilitas, Sekolah, Inklusi 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 

anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar kea rah pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan 

emosi, kecerdasan emosional), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) 

bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. 

 Pendidikan inklusi adalah termasuk hal yang baru di Indonesia umumnya. Ada 

beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan 

inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem 

pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap 

siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait 

dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata 

lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang 

dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi diri. 

 Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang 

sama, dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi anak penyandang cacat 

adalah pentingnya pendidikan inklusi, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk 

semua dan pendidikan dasar 9 tahun, akan tetapi lebih banyak keuntungannya tidak 

hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak tetapi lebih penting lagi 

bagi kesejahteraan anak, karena pendidikan inklusi mulai dengan merealisasikan 

perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung di mana akan menjadi bagian dari 



keseluruhan, dengan demikian penyandang cacat anak akan merasa tenang, percaya 

diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggungjawab. 

Inklusi terjadi pada semua lingkungan sosial anak, pada keluarga, pada kelompok 

teman sebaya, pada sekolah, pada institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Sebuah 

masyarakat yang melaksanakan pendidikan inklusi berkeyakinan bahwa hidup dan 

belajar bersama adalah cara hidup (way of life) yang terbaik, yang menguntungkan 

semua orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespon setiap 

kebutuhan individual anak. Dengan demikian sekolah atau pendidikan menjadi suatu 

lingkungan belajar yang ramah anak-anak. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem 

pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan 

kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. 

Disamping itu pendidikan inklusi juga melibatkan orang tua dalam cara yang berarti 

dalam berbagi kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaaan, sedang 

dalam belajar mengajar, pendekatan guru berpusat pada anak. 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelaahan pengamatan penulis 

adalah “Bagaimana menyediakan fasilitas aksesibilitas bangunan pendidikan 

bagi anak usia dini dengan sistem inklusi” 

C. Tujuan Penelitian 

 Memberikan konsep perancangan arsitektur yang tepat bagi TK Negeri 

Pembina Surakarta. Dengan upaya untuk memajukan serta menjadikan tunas-tunas 

bangsa menjadi penerus yang siap bersaing dalam era globalisasi ini tanpa 

diskriminasi dengan memberikan fasilitas belajar mengajar yang aman serta nyaman 

bagi mereka untuk membina ilmu mulai dari pendidikan dini. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Menghasilkan sebuah wadah yang menampung kebutuhan pendidikan 

anak usia dini baik anak normal dan anak berkebutuhan khusus (ABK) 

yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan aksesbilitas, bagi 

pengguna The Inclusion Kindergarten School in Surakarta dan 

masyarakat Surakarta pada umumnya. 

2. Memberi sebuah contoh ataupun tolok ukur baru dengan menghadirkan 

desain baru TK Negeri Pembina sebagai taman kanak pertama di kota 



Surakarta yang berbasis pada sekolah pendidikan inklusi ditengah 

kepadatan kota Surakarta. 

 

 

 

TINJUAUAN PUSTAKA 
A. Sekolah Program Inklusi 

 Dalam Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang 

Pendidikan Inkusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

 Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada 

umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007;82), pendidikan 

inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi 

fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik dan kondisi lainnya. Ini harus 

mencangkup anak-anak cacat penyandang cacat berbakat. Anak-anak jalanan dan 

pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal 

dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau 

kelompok yang kurang beruntung. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan 

pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMU dan SMK) yang tergolong luar 

biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya 

(Lay Kekeh Marthan, 2007; 145). 

B. Peserta Didik Sekolah Inklusi 

 Pada dasarnya, sekolah inklusi memang layaknya sekolah biasa yang 

menggunakan kurikulum yang berlaku untuk sekolah formal. Perbedaannya terdapat 

pada jenis peserta didiknya dan fasilitas yang diberikan guna menunjang pendidikan 

para peserta didik. Peserta didik sekolah inklusi terdiri dari siswa normal dan siswa 

berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi beberapa jenis 

sesuai dengan keadaannya : 

a. Tunanetra 



seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya 

indera penglihatan. 

b. Tunarunguwicara 

Anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga 

mengalami ganguan berkomunikasi secara verbal. Secara fisik, anak 

tunarungu tidak berbeda dengan anak-anak pada umunya, sebab orang akan 

mengetahui bahwa anak menyandang tunarungu pada saat bicara, mereka 

berbicara tanpa suara atau dengan suara yang kurang atau tidak jelas 

artikulasinya 

c. Tunagrahita 

Tuna yang berarti rusak, grahita yang berarti pikiran 

d. Tunadaksa 

 Kelainan yang meliputi cacat tubuh atau kerusakan tubuh 

 Kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan 

 Kelainan atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan otak dan 

saraf tulang belakang 

e. Tunalaras 

Anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial dan masyarakat, bertingkah laku menyimpang dari 

norma-norma dan adat yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

f. Tunaganda 

Anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) 

yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak 

hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu 

kelainan saja. Melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan 

sesuai kelainan yang dimiliki. 

g. Autisme 

Autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang 

bersifat pervasive (inco), yaitu meliputi gangguan kognitif, bahasa, 

komunikasi dan gangguan interaksi sosial. Autisme dapat terjadi pada anak, 

tanpa perbedaan ras, etnik, tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan. 

C. Metode Penanganan 



a. Fisioterapi 

Fisioterapi merupakan salah satu jenis layanan terapi fisik yang menitik 

beratkan untuk menstabilkan atau memperbaiki gangguan fungsi alat 

gerak/fungsi tubuh yang terganggu yang kemudian diikuti dengan 

proses/metode terapi gerak. 

b. Sensor Integrasi 

Sensor integrasi berarti kemampuan untuk mengolah dan mengartikan seluruh 

rangsang sensoris yang diterima dari tubuh maupun lingkungan, dan kemudian 

menghasilkan respons yang terarah 

c. Terapi Perilaku 

Terapi perilaku, berupaya untuk melakukan perubahan pada anak autistik 

dalam arti perilaku yang berlebihan dikurangi dan perilaku yang 

berkekurangan (belum ada) ditambahkan. 

d. Terapi Musik 

Terapi musik adalah salah satu bentuk terapi yang bertujuan meningkatkan 

kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, 

ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa 

hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. 

e. Akupressur dan Akupuntur 

Akupresur adalah salah satu bentuk terapi dengan memberikan pemijatan dan 

stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh. 

D. Dasar Syarat Perancangan 

a. Keamanan 

Menurut data yang dikutip dari http www.designshare.com, terdapat 8 

(delapan) solusi desain aman bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu 

dengan sifat perabotan yang: 

1. Fleksibel dan mudah diakses 

2. Bersifat tidak mengancam 

3. Bersifat tidak mengganggu 

4. Terprediksi 

5. Terkontrol 

6. Dapat menyesuaikan diri 

7. Aman 

8. Bukan perabot formal/konvensional 



b. Aksesbilitas 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006, 

terdapat asas-asas yang mewakili unsur aksesbilitas, yaitu : 

 Keselamatan 

Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan 

terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. 

 Kemudahan 

Setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang 

bersifat umum dalam suatu lingkungan 

 Kegunaan 

Setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan 

 Kemandiriaan 

Setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan 

dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi  

Lokasi site yaitu berada di tengah kota Surakarta, terletak dijalan raya Adi Sucipto 

lebih tepatnya berada di sebelah barat Gelanggang Olah Raga Manahan. Lokasi ini 

sangat mudah untuk dicapai karena letaknya yang sangat strategis. 

Secara administrative TK Negeri Pembina Surakarta di Banjarsari Surakarta 

memiliki batas-batas wilayah antara lain : 

 Sebelah Utara : perkantoran, perdagangan, JL. Adi Sucipto 

 Sebelah Selatan : permukiman  

 Sebelah Barat : gedung pertemuan Warastratama, JL. MH. Thamrin 

 Sebelah Timur : SMK Negeri 1 Surakarta 

Taman Kanak ini dipilih karena menurut analisis yang ada, TK ini merupakan satu-

satunya TK Negeri di Surakarta yang dikelola langsung oleh pemerintah kota 

Surakarta. Memiliki tempat yang tidak begitu luas dan berada di pinggir jalan raya 

yang sangat padat. 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gagasan Perencanaan 

 The Inclusion Kindergarten School in Surakarta, Redesain Taman Kanak-

kanak Negeri Pembina Surakarta dengan Penekanan Penerapan Arsitektur Sekolah 

Program Inklusi adalah “merancang ulang atau meredesain TK Negeri Pembina 

Surakarta sebagai sebuah sekolah dengan pelayanan program inklusi dengan 

didukung penerapan arsitektural yang baik dengan penekanan akan keamanan, 

kenyamanan dan pemenuhan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan 

jarak usia 3-6 tahun. 

B. Konsep Aksesbilitas 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006 dan Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998,  

C. Perhitungan Besaran Ruang 
Tabel Ruang Penerimaan 

Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Lus Sumber Total 
Lobby 100 orang 0.8 m²/org 50 % 1 unit 80 m² DA 120 m² 
Resepsionis 2 orang 1.2 m²/org 40 % 1 unit 2.4 m² TSS 3.36 m² 
R. tunggu 50 orang 1.2 m²/org 30 % 1 unit 60 m² Asumsi 78 m² 
R.  informasi 5 orang - - 1 unit 3 m² Asumsi 15 m² 
R. penilaian (assessment) 5 orang - - 1 unit 3 m² Asumsi 15 m² 
TOTAL 231.36 m² 

Sumber : Analisa Penulis,2014 

Tabel Ruang Kantor Pengelola 
Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Luas Sumber Total 
R. Tamu 10 org 1,2 m²/org 40% 1 unit 12 m² DA 16.8 m² 
R. Kep Sek 1 org 27 m²/org - 1 unit 27 m² DA 27 m² 
R. Wa Kep 1 org 27 m²/org - 1 unit 27 m² DA 27 m² 
Tata Usaha 5 org 5 m²/org 30% 1 unit 25 m² DA 32.5 m² 
R. Guru 20 org 4 m²/org 50% 1 unit 80 m² DA 120 m² 
R. Rapat 20 org 2.5 m² 30 % 1 unit 5 m² DA 65 m² 
R. Admin 4 org 4 m²/org 30% 1 unit 16 m² DA 20.8 m² 
R. Arsip - 9 m² - 1 unit 9 m² A 9 m² 
Gudang - 28 m² - 1 unit 28 m² DA 28 m² 
Toilet 4 org 2.25 m²/org - 4 unit 9 m² DA 9 m² 
TOTAL 355.1 m² 

Sumber : Analisa Penulis,2014 
 

Tabel Ruang Kegiatan Pembelajaran Umum 
Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Lus Sumber Total 
Kelas KB 16 org 3 m²/org 50 % 2 kelas 48 m² Diknas 144 m² 
Kelas TK A 32 org 3 m²/org 50% 3 kelas 124.8 m² Diknas 432 m² 
Kelas TK B 32 org 3 m²/org 50% 3 kelas 124.8 m² Diknas 432 m² 
Sentra 32 org 3 m²/org 50% 6 kelas 62.4 m² Diknas 432 m² 
TOTAL 1440 m² 

Sumber : Analisa Penulis,2014 
 



Tabel Ruang Pembelajaran Khusus 
Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Luas Sumber Total 
R. Orientasi Mobilitas - 15 m² 100% 1 unit 15 m² Diknas 30 m² 
R. Bina Wicara - 4 m² 100% 1 unit 4 m² Diknas 8 m² 
R. Bina Presepsi Bunyi - 30 m² 100% 1 unit 30 m² Diknas 60 m² 
R. Bina Diri - 24 m² 100% 1 unit 24 m² Diknas 48 m² 
R. Bina Gerak - 30 m² 100% 1 unit 30 m² Diknas 60 m² 
TOTAL 206 m² 

Sumber : Analisa Penulis, 2014 
 

Tabel Ruang Pelayanan Kesehatan 
Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Luas Sumber Total 
R. Dokter 3 org 3 m² 50% 4 unit 9 m² A 54 m² 
R. Psikiater 3 org 3 m² 50% 1 unit 9 m² A 13.5 m² 
R. fisioterapi 3 org 3 m² 50% 1 unit 9 m² A 13.5 m² 
R. Terapi 3 org 3 m² 50% 1 unit 9 m² A 13.5 m² 
R. Akupresur 3 org 3 m² 50% 1 unit 9 m² A 13.5 m² 
TOTAL 108 m² 

Sumber : Analisa Penulis,2014 

Ruang Fasilitas Pendukung 
Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Luas Sumber Total 
Perpustakan 1000 buku 70 buku/m² 20% 1 unit 17.15 m² DA 17.15 m² 

20 org 1.2 m²/org 20% 28.8 m² DA 28.8 m² 
Lab computer 17 org 2 m²/org 20% 1 unit 40.8 m² A 40.8 m² 
Lapangan olahraga - - - 1 unit 50 m² Diknas 50 m² 
UKS - - - 1 unit 12 m² Diknas 12 m² 
Kebun satwa - - - - 6 m² A 6 m² 
Taman bermain - - - - 200 m² A 200 m² 
Playground - 11.25 m² 50% 1 unit 11.25 m² DA 16.875 m² 
Area pasir - 9 m² - 1 unit 9 m² DA 9 m² 
Aula 90 4 m² 100% 1 unit 360 m² A 720 m² 
R. tunggu jemput 90 1.1 m²/ org - 1 unit 99 m² A 99 m² 
TOTAL 1199.625 

m² 
Sumber : Analisa Penulis,2014 

 
Tabel Area Servis 

Ruang Kapasitas Standart Flow Jumlah Luas Sumber Total 
R. Makan 100 org 1.2 m²/org - 1 unit 120 m² A 120 m² 
Dapur - 15 m² - 1 unit 15 m² A 15 m² 
Toilet 1 org 2.25 m²/unit - 30 unit 2.25 m² DA 67.5 m² 
Toiet difabel 1 org 3.68 m²/unit - 4 unit 3.68 m² DA 14.72 m² 
Pos satpam 1 org 4 m²/unit - 2 unit 4 m² DA 8 m² 
Elektrikal - - - 1 unit 10 m² A 10 m² 
Mushola Ibadah 100 org 1.6 m²/org - - 160 m² DA 160 m² 

Wudhu 10% R. ibadah - - 16 m² DA 16 m² 
Gudang - - - 1 unit 28 m² A 28 m² 
Parkir mobil 1 mobil 22.5 m²/mobil - 12 22.5 m² DA 270 m² 
Parkir motor 1 motor 2.25 m²/motor - 20 2.25 m² DA 45 m² 
TOTAL 754.22 m² 

Sumber : Analisa Penulis,2014 
 

Tabel Rekapitulasi Besaran Ruang 
No Kelompok Kegiatan Luas total (m²) 



1 Ruang Penerimaan 231.36 m² 
2 Ruang Pengelola 355.1 m² 
3 Ruang Pembelajaran Umum 1440 m² 
4 Ruang Pembelajaran Khusus 206 m² 
5 Ruang Pelayanan Kesehatan 108 m² 
6 Ruang Pendukung 1199.625 m² 
7 Area Servis 754.22  m² 

TOTAL 4294.305 m² 
Sumber : Analisa Penulis,2014 

 
Dilakukan Konsolidasi di area sebelah timur dan selatan Site hingga tercapai luas 

wilayah site sebesar 10.000 m² atau 1 hektar. Hal ini dilakukan karena konsep 

pengerjaan membutuhkan wilayah yang luas dan sesuai dengan kebutuhan.  

Jadi : Luasan Site : 10.000 m² 

Koefisien Daerah Hijau (KDH) = 50% = 5.000 m² 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) = 25% = 2.500 m²  

Kebutuhan Ruang : 4.294.305 m² 

Banyak lantai : 2 lantai 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 50% =2.294.305 m² (lantai 1)  

D. Analisa Aksesbilitas 
Tabel Analisa Aksesibilitas  

ASPEK KETERANGAN 
Ukuran dasar ruang 

  

Bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh 
banyak orang sekaligus dan menggunakan ukuran dasar 
maksimum 

Jalur pedestrian

 

 kemiringan maksimum 7˚ pada setiap 9 m 
 pencahaan yang berkisar 50-150 lux 
ukuran lebar minum jalur pedestrian dalah 136 cm untuk jalur 
satu arah dan 180 cm untuk dua arah 
 
 
 

Jalur pemandu  

 

disediakan bagi tuna netra dengan menggunakan tekstur lantai 
peringatan dan tekstur lantai pengarah untuk menjelaskan keadaan 
disekitar pengguna 

Area parkir  Tempat parkir penyandang cacat terdapat di rute terdekat 
menuju bangunan/fasilitas 

 Jalur parkir dekat dengan jalur pedestrian dan dekat 
dengan pintu utama 

 Area parkir harus mempunyai ruang bebas agar 



ASPEK KETERANGAN 

 

penyandang cacat dapat menggunakannya. 
Area parkir khusus penyandang cacat diberi rambu/tanda khusus 

Pintu 

 

 Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan 
ditutup oleh penyandang cacat 

 Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 
80cm 

 Daerah sekitar pintu masukdihindari adanya ramp atau 
ketinggian lantai 

Hindari penggunaan bahan lantai yang licin 

Ramp 

 

 Kemiringan didalam bangunan tidak boleh melebihi 7˚ 
 Panjang mendatar tidak boleh lebih dari 900 cm 
 Bordes ramp harus bebas dan datar dengan ukuran minumun 

160cm 
 Lebar minimum ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman dan 

136 cm dengan tepi pengaman. 
 Harus bertekstur 
 Lebar tepi pengaman ramp (low curb) adalah 10cm 
Harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) 
 
 
 
 
 

Tangga 

 

 Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran 
seragam 

 Harus memiliki kemiringan yang kurang dari 600 
 Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 

membahayakan pengguna tangga. 
 Harus dilengkapi dengan handrail pada kedua sisinya 
 Handrail (pegangan rambat) harus mudah dipegang dengan 

ketinggian 70-90 cm dari lantai dan bebas dari elemen 
konstruksi yang mengganggu dan bagian ujungnya harus 
bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau 
tiang 

 Handrail harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-
ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 10-15 cm. 

Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, maka tangga harus 
dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang. 



ASPEK KETERANGAN 
Lift 

 

 
Lift tangga - 

Toilet 

 

 Umumnya yang aksesibel dilengkapi dilengkapi dengan 
tampilan rambu “penyandang cacat” 

 Memiliki ruang gerak yang cukup 
 Harus dilengkapi dengan rambatan (handrail) 
 Meletakkan perabot lain di tempat yang terjangkau 

penyandang cacat 
 Wastafel sebaiknya menggunakan kran pengungkit 
 Lantai tidak boleh licin 

Pancuran  Harus memiliki tempat duduk yang lebar dengan ketinggian 
yang telah disesuaikan. 

 Memiliki pegangan (handrail) 
 Dilengkapi dengan tombol alarm 
 Menggunakan tipe yang dapat dibuka dari luar pada kondisi 

darurat (emergency) 
 Menggunakan pintu bukaan keluar 
 Bebas dari elemen runcing dan licin 
 Kran sistem pengungkit 

Wastafel 

 

 Wastafel harus dapat dijangkau penyandang cacat 
 Ruang gerak bebas yang cukup 
 Memiliki ruang gerak dibawahnya, sehingga tidak 

menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda. 
 Pemasangan ketinggian cermin disesuaikan dengan 

penggunannya. 
 Menggunakan kran dengan sistem pengungkit. 

Telepon 

 

 Telepon umum harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi 
semua orang termasuk penyandang cacat, orang tua dan ibu-
ibu hamil. 

 Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telepon 
umum sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk 
mendekati dan menggunakan telepon. 

 Ketinggian telepon dipertimbangkan terhadap dasar-dasar 
penggunaan pesawat telepon misalnya; keterjangkauan 
gagang telepon, tombol-tombol angka atau sistem dialing. 
Sebaiknya telepon umum menggunakan tombol tekan angka. 

Perlngkapan dan peralatan  Tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sistem 
peringatan suara (vocal alarms), sistem peringatan bergetar 
(vibrating alarms) dan berbagai petunjuk 

 Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur 



ASPEK KETERANGAN 
 Semua pengontrol peralatan listrik harus mudah dioperasikan 

dengan satu tangan 
 Tombol stop kontak dipasang pada tempat yang posisinya 

sesuai dan mudah dijangkau 
Perabot  Harus dapat digunakan oleh difabel dan aksesibel 

 Aman bagi anak 
 Menyamarkan sudut tajam dengan bentuk lengkung 
 Bukan bahan kimia berbahaya 
 

Rambu dan marka 

 

 Rambu huruf timbul atau huruf braille 
 Berupa tanda dan simbol Internasional 
 Gambar dan simbol harus mudah dilihat dan mudah 

ditafsirkan 
 Harus dibuat dengan bahan yang tidak silau. 
 

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 
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