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Departemen Bantuan Kemanusiaan 

Komisi Eropa (ECHO), merupakan salah 

satu pemberi dana terbesar di dunia 

untuk kegiatan-kegiatan operasi bantuan 

kemanusiaan. Melalui program kesiapan 

bencananya (DIPECHO) Uni Eropa 

membantu masyarakat miskin yang tinggal di kawasan-

kawasan yang rentan terhadap bencana di dunia dalam upaya 

untuk mengurangi dampak dari bencana-bencana alam 

terhadap kehidupan dan penghidupan mereka.
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rang berkebutuhan khusus seharusnya dapat 
memanfaatkan semua fasilitas umum, baik di 
lingkungan rumah, sekolah, tempat bekerja/kantor, O

sarana dan prasarana transportasi, jalur pejalan kaki/trotoar, 
toilet serta gedung-gedung pemerintahan, tanpa  diskriminasi. 
Kebutuhan yang mendukung tercapainya kemudahan akses 
bagi orang berkebutuhan khusus berbeda-beda sehingga 
memerlukan pembangunan fisik agar lingkungan yang dapat 
dengan mudah diakses oleh semua orang (aksesibel) dapat 
terwujud. Kemudahan mobilitas yang dimaksud berhubungan 
dengan pembangunan fisik, misalnya pembangunan ramp 
bagi pengguna kursi roda, pemasangan jalur pemandu bagi 
tunanetra, pembuatan jalur pejalan kaki serta toilet yang 
mudah diakses oleh semua orang.

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, sebagai 
penyedia layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) secara terintegrasi sangat perlu menyediakan 
aksesibilitas baik untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk 
kemudahan evakuasi saat terjadi bencana. Proses evakuasi 
ABK akan terhambat apabila jalur evakuasi tidak aksesibel.

Kami berharap buku panduan ini akan membantu dalam 
menciptakan lingkungan yang mudah diakses dan dapat 
digunakan oleh semua orang sehingga tidak ada lagi pihak 
yang terdiskriminasi dan menjadi belas kasihan orang lain. 
Pembangunan fisik untuk menciptakan lingkungan yang 
aksesibel tidak harus mahal dan dapat direncanakan dari 
awal. Buku panduan ini merupakan penyempurna  dalam 
pelaksanaan program Pengurangan Risiko Bencana di 
Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi: Perluasan 
Aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Buku ini 
memberikan informasi mengenai syarat serta panduan 
mendesain aksesibilitas fisik untuk semua orang di lingkungan 
sekolah.
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Menurut UU No. 28/2002, Aksesibilitas 
adalah kemudahan yang disediakan 
bagi semua orang termasuk orang yang 
berkebutuhan khusus dan lansia guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan 
dalam segala aspek kehidupan  dan 
penghidupan

Dengan aksesibilitas, semua orang 
dapat melakukan aktivitasnya 
dengan aman, mudah serta 
mandiri, tanpa mendapat 
diskriminasi

Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas 
yaitu non-fisik dan fisik. Aksesibilitas non-fisik adalah 
suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang 
untuk dapat masuk,menggunakan serta keluar dalam 
suatu sistem. Sedangkan aksesibilitas fisik adalah suatu 
kemudahan yang diberikan untuk dapat 
masuk,menggunakan serta keluar dalam suatu 
bangunan. Dalam buku ini akan membahas mengenai 
aksesibilitas fisik, khususnya ramp dan jalur pemandu.

Apakah

 itu?Aksesibilitas

Apa pentingnya

fisik?
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yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan

bahaya aman

sulit mudah

BENARSALAHX

BENARSALAHX

yaitu setiap bangunan yang bersifat umum 

dalam suatu lingkungan terbangun, harus 

memperhatikan keselamatan bagi semua orang

1. Keselamatan

2. Kemudahan

Apa saja asas aksesibilitas?

4

( Sumber :
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Menurut peraturan Menteri No. 30/PRT/2006  )

 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada 

3. Kegunaan

Yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua 

tempat atau fasilitas umum dalam suatu lingkungan

4. Kemandirian

Yaitu setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang 

bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain

BENARSALAH

BENARX SALAH

tidak bisa akses bisa akses

tidak mandiri mandiri

5

X
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1. Ramp

2. Jalur pejalan kaki (trotoar)

3. Jalur pemandu untuk Tunanetra (orang buta dan low 

vision)

4. Toilet untuk pengguna kursi roda (Tunadaksa)

5. Pintu

Dengan akses yang mudah pada bangunan dan lingkungan 

tidak akan ada yang merasa terdiskriminasi maupun 

menjadi belas kasihan orang lain dan bisa digunakan oleh 

semua orang

Beberapa contoh penerapan  aksesibilitas 

pada bangunan dan lingkungan:

6

Perluasan Aksesibilitas

Apakah Ramp??

Menurut 
Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, Ramp adalah 
jalur perlintasan yang memiliki bidang dengan 
kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang 
tidak dapat menggunakan tangga.

UU No. 28 tahun 2002, yang dijabarkan dalam 

7

1. RAMP
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1. RAMP
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Ramp sangat membantu terutama bagi pemakai kursi 
roda sehingga dapat melakukan aktivitasnya secara 
mudah, aman dan mandiri.

Pembangunan ramp yang sesuai dengan pedoman dan 
peraturan yang ditetapkan sangat membantu baik untuk 
melakukan mobilitas sehari-hari maupun aktivitas 
penyelamatan diri untuk semua orang

Mengapa perlu ada ramp?

Siapa pengguna ramp??

Ramp dapat digunakan oleh semua orang, terutama bagi 
pengguna kursi roda dan yang memiliki keterbatasan 
mobilitas.

8

Berdasarkan Pedoman PU??

Ramp dengan model 
seperti huruf L ini bisa 
digunakan untuk mobilitas 
sehari-hari, tapi  
disarankan untuk 
evakuasi. 
Jika memiliki lahan 
terbuka yang terbatas dan 
kondisi lahan tersebut 
berkontur/memiliki 
perbedaan ketinggian 
yang curam maka bisa 
dibuat ramp bentuk L

tidak

9

Model ramp seperti gambar di 
samping ini biasanya ada di 
bangunan-bangunan umum, 
seperti di kantor-kantor 
pemerintahan, Rumah Sakit atau 
bangunan umum lainnya. 

Ramp dengan model lurus akan 
lebih mudah dalam mobilitas dan 
disarankan untuk akses jalur 
evakuasi.

Untuk kedua model ramp seperti gambar di atas 
memerlukan kondisi lahan terbuka yang cukup luas

3 dimensi

tampak atas

  3 dimensi

tampak atas
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Kenapa menggunakan conblock/paving??

- Pemasangan dan perawatannya lebih mudah
- Kondisi lahan tetap luas tanpa mengganggu fungsi 

lahan terbuka tersebut (mempertahankan fungsi 
lahan terbuka), jika pada sekolahan biasanya lahan 
terbuka yang ada merupakan halaman sekolah 
yang digunakan sebagai halaman bermain siswa, 
lapangan upacara maupun lapangan olah raga

- Biaya lebih murah karena tidak memerlukan 
pegangan rambat/handrail

10

Penggunaan conblock/paving biasanya digunakan untuk 
perbedaan ketinggian yang rendah (tidak terlalu curam), 
sehingga memiliki bidang kemiringan yang landai.

Ramp bisa di bangun dengan memakai conblock/paving 
yang dinaikkan, dengan membuat bidang miring yang 
landai sehingga dapat di akses oleh semua orang tanpa 
memerlukan bantuan orang lain atau pun pegangan 
rambat.

SEBELUM SESUDAH

Desain alternatif ramp yang tidak menggunakan 
handrail/pegangan rambat?

10cm

50cm

11

Bidang kemiringan terlalu curam

a. Kemiringan Ramp

Apa saja yang perlu diperhatikan dalam 
pembuatan Ramp??

level
ideal

1 : 20
jalur yang aksessibel

1 : 10
perlu

bantuan

 >1 : 10
berbahaya

- Bahaya (> 1:10)

10cm

05 cm
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12

- Perlu bantuan (maksimum 1:10)

1:10 merupakan perbandingan antara tinggi lantai dari 

permukaan tanah dan panjang ramp.

Mengapa maksimum harus 1:10 ?

Perbandingan ini mempunyai kemiringan yang aman, 

sehingga tidak membahayakan bagi penggunanya.

BENARSALAHX

Kemiringan Maksimum

(masih memerlukan bantuan orang lain atau handrail)

10cm

100cm

100cm

10cm

13

- Jalur yang Aksessibel (<1:20)

Perbandingan 1:20 merupakan perbandingan yang 

lebih landai dan penggunanya tidak memerlukan 

bantuan orang lain maupun pegangan rambat.

Penggunaan perbandingan ini digunakan jika lahan 

terbuka pada lingkungan bangunan cukup luas dan 

perbedaan ketinggian antara teras dengan halaman 

tidak terlalu tinggi.

Orang dewasa bisa mandiri. Kalau anak-anak (SD) 

lebih mudah, tetapi masih memerlukan bantuan 

karena tangan anak-anak masih belum kuat.

Ramp dengan perbandingan 1:20 membuat orang 

yang berkebutuhan khusus lebih mandiri dan tidak 

terlalu berat dalam melakukan mobilitas.

Kemiringan yang ideal

(tidak memerlukan bantuan)

10cm

200cm

10cm

200cm
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b. Panjang Ramp

Panjang mendatar sebuah ramp dengan 

perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10, jika 

lebih dari 9 meter perlu dibuat bordes.

SALAHX

BENAR
ramp

bordes

1 m

5 m

5 m 

n mmi i al
1,2 m

14

0,5 m

1  m0

1m

Mengapa perlu ada bordes ?

Bordes berfungsi sebagai tempat istirahat, sehingga 

pengguna kursi roda tidak kelelahan.

SALAHX

BENAR

Berdasarkan hasil simulasi, jika lebih dari 9 meter 

sudah tidak ideal karena pengguna kursi roda akan 

kelelahan.

Mengapa harus 9 meter?

15Aksesibilitas FisikAksesibilitas Fisik
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pengguna kursi roda tidak kelelahan.
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c. Lebar Ramp

Mengapa lebar Ramp minimal 95 cm?

karena lebar kursi roda standar adalah 80 cm, 

sehingga dengan lebar 95 cm masih ada tersisa ruang 

(lebar ramp) sebagai ruang gerak.

Kemiringan 1:10 

menggunakan handrail, 

lebar Ramp minimal 

120 cm 

Kemiringan 1:20 tidak 

perlu menggunakan 

handrail

pengaman tepi/kanstin

Lebar minimal ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman 

(kanstin).

17

d. Handrail

Lengkapi ramp dengan pegangan rambat (handrail) 

yang mudah dipegang, dengan ketinggian antara 

65 - 80 cm.

Mengapa perlu ada handrail?

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna ramp.
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Material apa saja yang dapat dipakai?

Alternatif bahan/material ada berbagai macam, 

diantaranya stainless, galvanis, besi, dan juga kayu. 

Biasanya material kayu digunakan untuk di dalam 

ruangan/bangunan.

Mengapa ketinggiannya diantara 65-80 cm?

Karena ketinggian 65 cm ideal untuk pegangan 

anak-anak sedangkan ketinggian 80 cm ideal untuk 

pegangan orang dewasa.

Pegangan untuk 

orang dewasa

Pegangan untuk 

anak-anak

Kemiringan: maksimal 1:10 (luar bangunan) 

maksimal 1:8 (dalam bangunan)

Permukaan lantai harus 

kasar, tidak licin

Gunakan pengaman di tepi untuk menghalangi roda 

pada kursi roda agar tidak keluar dari ramp. Ketinggian 

pengaman tepi (kanstin) minimal 10 cm.

Mengapa perlu ada kanstin?

Agar penggunanya 

tidak mudah 

terperosok, terutama 

bagi pengguna kursi 

roda.

e. Kanstin
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f. Bebas Hambatan

Seluruh permukaan area sirkulasi untuk mobilitas 

harus bebas hambatan

Mengapa harus bebas hambatan?

Karena untuk mempermudah dan tidak 

membahayakan dalam mengaksesnya.

Apa saja yang bisa menjadi hambatan?

Permukaan lantai yang tidak rata (bergelombang), 

adanya penghalang di area sirkulasi.

BENAR

SALAHX

21

Apa penyebab conblock tidak rata??

Pemasangan conblock bisa menjadi tidak rata karena 

kurangnya pemadatan, dalam pemasangan conblock 

pemadatan itu sangat penting.

Mengapa harus dilakukan pemadatan?

Karena jika tidak dilakukan pemadatan, conblock yang 

sudah dipasang bisa turun/amblas. 

Jika pemasangan conblock dilakukan pada musim 

kemarau,maka pada musim hujan tanah yang kurang 

pemadatan akan turun bersama conblock. 

Pemasangan conblock yang semula rata akan menjadi 

bergelombang/tidak rata.

Bagaimana cara penanggulangannya?

Conblock di bongkar pada bagian yang mengalami 

penurunan,kemudian ditambahkan pasir. Kemudian 

lakukan pemadatan, siram tanah yang sudah 

ditambahkan dengan air dan pasang kembali conblock 

seperti semula. Usahakan pemasangan conblock rapi 

dan tidak ada perbedaan ketinggian antar conblock 

saat pemasangan.
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Bagaimana mewujudkan lingkungan ?akses

Dengan tidak membuat perbedaan ketinggian pada 

sirkulasi bangunan dan lingkungan.Kalaupun ada 

perbedaan ketinggian, perlu adanya perluasan 

aksesibilitas dengan membuat bidang miring (ramp)

PERLUASAN AKSESIBILITAS DAN PENYELAMATAN DIRI 
DARI BAHAYA

Peta Rawan Bahaya 

Langkah-langkah Membuat Peta Rawan Bahaya :

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Memperluas 
Aksesibilitas dan Jalur Penyelamatan Diri, Antara Lain :

adalah peta yang didalamnya berisi 
informasi mengenai bahaya dan pendukung yang digunakan 
sebagai panduan penyelamatan diri ketika terjadi bencana.

1. Identifikasikan elemen yang membahayakan orang 
berkebutuhan khusus dan kelompok rentan,serta area atau 
fasilitas yang mendukung penyelamatan diri dari bahaya.

2. Memposisikan elemen yang membahayakan orang 
berkebutuhan khusus dan kelompok rentan, serta elemen 
pendukung dalam gambar peta/denah.

3. Memberikan warna dan simbol yang berbeda untuk elemen 
yang membahayakan orang berkebutuhan khusus dan 
kelompok rentan, serta elemen pendukung sehingga 
memudahkan dalam memahami peta.

1. Dalam memperluas aksesibilitas harus memperhatikan 
posisi anak berkebutuhan khusus (ABK).

2. Perluasan aksesibilitas tidak boleh berdekatan atau 
melewati benda-benda yang membahayakan dalam 
penyelamatan diri. Contoh : tower, tiang bendera,  tiang 
listrik, sumur, pohon yang besar dan elemen-elemen fisik 
lain yang membahayakan.

3. Perluasan aksesibilitas diutamakan ada yang mengarah ke 
lahan yang luas/area yang dijadikan tempat penyelamatan 
diri (area evakuasi).

23

BAHAYA 2

BAHAYA 3

BAHAYA 4

BAHAYA 6

BAHAYA
5

Bahaya 1 : Plang nama dapat menimpa orang di sekitarnya
Bahaya 2 dan 4 : Tower air dapat menimpa ramp dan orang di sekitarnya
Bahaya 3 : Orang dapat masuk ke dalam sumur
Bahaya 5 : Tiang bendera dapat menjatuhi orang di sekitarnya
Bahaya 6 : Tiang listrik dapat menjatuhi orang di sekitarnya
Saran A : Posisi ramp sebaiknya menghadap ke lapangan
Saran B : Parkir sepeda sebaiknya tidak di depan kelas dan 

  tidak di area jalur pemandu, parkir sepeda bisa 
  dipindahkan ke sebelah bangunan

BAHAYA 1

saran B

saran A

BAHAYA 5
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a. Ukuran

Lebar  jalur pejalan kaki minimal 120 cm untuk jalur 

searah dan minimal 160 cm untuk dua arah. Jalur 

pejalan kaki (trotoar) harus bebas dari pohon, tiang 

rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan 

benda-benda lainnya yang menghalangi.

b. Permukaan

Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, 

bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan 

atau gundukan pada permukaan, kalaupun terpaksa 

ada, tingginya tidak boleh lebih dari 1,25 cm. Apabila 

menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus 

dengan konstruksi permanen.

Pemilihan material lantai juga perlu diperhatikan, 

khususnya di ruang toilet. Jika permukaan lantai di 

dalam ruang toilet licin, tentu akan membahayakan 

bagi penggunanya (bisa terpeleset). 

Persyaratan :Jalur Pejalan Kaki

2. JALUR PEJALAN KAKI 
(TROTOAR)

24

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi 

roda bagi orang berkebutuhan khusus secara mandiri 

yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk 

bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan.

25

Pemilihan material lantai yang biasanya bertekstur juga 

digunakan di ruang teras/selasar serta ruangan 

terbuka. Karena lantai teras/selasar yang semi terbuka, 

jika terkena air hujan (tampias) tentu akan membuat 

permukaan lantai menjadi licin. Begitu juga pemilihan 

material lantai pada ruang terbuka seperti jalur pejalan 

kaki (trotoar) serta ramp.

Permukaan lantai yang licin bisa 

membuat pengguna kursi roda 

tergelincir
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Tanpa
grill

Grill

c. Grill

Grill digunakan untuk menutupi selokan (saluran air). 

Dengan adanya grill, air masih bisa masuk ke dalam 

selokan dan orang bisa melewati selokan tanpa 

bahaya. Kalau ada sampah yang masuk, grill bisa 

diangkat dan selokan bisa dibersihkan kemudian grill 

dipasang kembali.

Mengapa menggunakan grill?

Selain fungsi utamanya sebagai penutup selokan, grill 
juga bisa menjadi salah satu pendukung perluasan 
aksesibilitas. Posisi perletakkan grill yang berada di 
atas selokan bisa juga menjadi penghubung (jembatan) 
antara teras dengan halaman. Sehingga akses di 
lingkungan dan bangunan lebih luas dan tidak ada lagi 
perbedaan ketinggian maupun potensi bahaya bagi 
semua orang. Jika tidak ada grill, Tunanetra dan 
Tunadaksa bisa terperosok ke dalam selokan.

Bagaimana memilih model grill?

Model grill memang bermacam-macam, ada yang 
terbuat dari tulangan besi (bulat), lempengan besi 
dengan posisi tegak (vertikal) maupun horisontal. 
Pemilihannya berdasarkan fungsi serta berat beban 
yang sering melintasi grill tersebut.

Grill dengan tulangan 
besi yang kecil dan jarak 
pengaku cukup jauh, 
karena sambungan lebih 
mudah lepas dan 
tulangan besi mudah 
bengkok.

Grill dengan posisi besi 
plat dan jarak pengaku 
cukup dekat, maka grill 
akan lebih kuat dan roda 
pada kursi roda tidak bisa 
masuk ke dalam grill.

Pengaku/
penguat

Sambungan 
(las) harus kuat
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Bahaya

Aman
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3. JALUR PEMANDU

Apakah Jalur Pemandu?

Jalur pemandu adalah jalur yang memandu orang  

berkebutuhan khusus untuk berjalan dengan 

memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin 

peringatan.

Apakah fungsi Jalur Pemandu?

Sebagai pemandu arah untuk berjalan ke suatu tempat 

bagi orang yang berkebutuhan khusus, terutama 

Tunanetra.

dot block

guiding block

Bagaimana cara pemasangan 
yang benar?

Jalur Pemandu 

1. Guiding block merupakan tekstur ubin pengarah 
bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.

2. Dot block merupakan tekstur ubin peringatan (bulat) 
digunakan untuk memberi peringatan terhadap adanya 
perubahan situasi di sekitarnya (penanda bahaya).

3. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur 
pemandu:
a. Di depan jalur lalu lintas kendaraan.
b. Di depan pintu masuk/keluar, ke tangga atau 

fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian 
atau area penumpang.

c. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi 
umum atau area penumpang.

d. Pada jalur pejalan kaki yang menghubungkan 
antara jalan dan bangunan.

e. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun 
transportasi umum terdekat.

4. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada 
jalur pejalan kaki yang telah ada perlu mamperhatikan 
tekstur dari ubin yang sudah ada, sehingga tidak terjadi 
kebingungan dalam membedakan tekstur ubin 
pengarah dan tekstur ubin peringatan.

5. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin 
pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin 
pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

29Aksesibilitas FisikAksesibilitas Fisik



28

3. JALUR PEMANDU

Apakah Jalur Pemandu?

Jalur pemandu adalah jalur yang memandu orang  

berkebutuhan khusus untuk berjalan dengan 

memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin 

peringatan.

Apakah fungsi Jalur Pemandu?

Sebagai pemandu arah untuk berjalan ke suatu tempat 

bagi orang yang berkebutuhan khusus, terutama 

Tunanetra.

dot block

guiding block

Bagaimana cara pemasangan 
yang benar?

Jalur Pemandu 

1. Guiding block merupakan tekstur ubin pengarah 
bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.

2. Dot block merupakan tekstur ubin peringatan (bulat) 
digunakan untuk memberi peringatan terhadap adanya 
perubahan situasi di sekitarnya (penanda bahaya).

3. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur 
pemandu:
a. Di depan jalur lalu lintas kendaraan.
b. Di depan pintu masuk/keluar, ke tangga atau 

fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian 
atau area penumpang.

c. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi 
umum atau area penumpang.

d. Pada jalur pejalan kaki yang menghubungkan 
antara jalan dan bangunan.

e. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun 
transportasi umum terdekat.

4. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada 
jalur pejalan kaki yang telah ada perlu mamperhatikan 
tekstur dari ubin yang sudah ada, sehingga tidak terjadi 
kebingungan dalam membedakan tekstur ubin 
pengarah dan tekstur ubin peringatan.

5. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin 
pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin 
pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
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Persimpangan Jalan
(Perempatan)

Pada Belokan
(Tikungan)

Persimpangan Jalan
(Pertigaan)

Peletakan Jalur Pemandu 4. TOILET

Mengapa Toilet harus Akses?

Agar toilet bisa digunakan oleh semua orang termasuk 

orang berkebutuhan khusus (Tunadaksa) agar bisa 

mandiri, sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi 

maupun menjadi belas kasihan orang lain.

Tidak hanya ruang toilet saja yang harus akses, tetapi 

semua ruang yang ada di dalam bangunan. Toilet hanya 

lingkup kecil dalam sebuah bangunan, di mana biasanya 

orang tidak mau dibantu. Walaupun toilet hanya ruang 

yang kecil, perlu memperhatikan ukuran dan dimensinya.

Bagaimana membuat Ruang yang Akses?

a. Tidak adanya perbedaan ketinggian lantai atau dengan  

membuat ramp

b. Memperhatikan ukuran dasar ruang

c. Memilih kran air yang akses

d. Memilih kloset yang akses

e. Memasang handrail
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a. Tidak ada perbedaan ketinggian antar 
    lantai atau dengan menggunakan ramp

Biasanya pada lantai toilet terdapat perbedaan 

ketinggian (lantai toilet lebih rendah), agar air dari toilet 

tidak keluar keruangan yang lain.

Jika toilet sudah ada 

dan lantai toilet 

memiliki perbedaan 

ketinggian, bisa 

dengan menambahkan 

ramp agar bisa 

diakses oleh semua 

orang

Jika pembangunan 

toilet direncanakan 

dari awal, jangan 

membuat perbedaan 

ketinggian antar lantai. 

Agar air tidak keluar 

ruang yang lain, lantai 

didalam ruang toilet 

dibuat miring ke arah 

dalam

32 33

b. Ukuran Dasar Ruang

Toilet sebagai ruangan terkecil dalam sebuah 

bangunan, bisa sebagai acuan ukuran dasar ruang. 

Berdasarkan pedoman PU, dasar ruang bebas pada 

toilet minimal 160x160cm.

Pengguna kursi roda tidak dapat melakukan 

perputaran di dalam ruang toilet. Walaupun dapat 

masuk ke dalam ruangan, tapi untuk bisa keluar 

maupun untuk beraktivitas mengalami kesulitan

SALAHX
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Pengguna kursi roda dapat 

melakukan perputaran dan 

bergerak dengan leluasa di 

dalam ruangan toilet. Untuk 

keluar toilet, pengguna 

kursi roda bisa melakukan 

perputaran (manufer) di 

dalam ruang. Daerah yang 

berwarna kuning 

merupakan ruang bebas.

Untuk bukaan pintu bisa dibuka ke dalam atau keluar 

tapi harus diperhatikan bagaimana pengguna kursi 

roda bisa berputar dan menutup pintu.

BENAR
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c. Kran Air

Memilih bentuk kran, sama seperti pada pemilihan 

handle pintu (slot). Hindari penggunaan kran yang 

bulat, karena akan menjadi kendala bagi orang yang 

memiliki kelemahan pada tangan.

Perhatikan juga ketinggian pemasangan kran dan 

wastafel, dengan mengacu kepada yang lebih rendah 

(pengguna kursi roda) agar bisa diakses semua orang

Ketika tangan kita dalam 

keadaan bersabun juga 

akan mengalami kendala 

untuk membuka atau 

menutup kran (licin).

Kran air yang berjenis 

pengungkit (naik-turun 

maupun geser) tentu akan 

lebih mudah digunakan 

oleh semua orang. 

Termasuk ketika tangan 

dalam keadaan bersabun, 

kran dengan mudah dibuka 

maupun ditutup walaupun 

dengan menggunakan 

telapak tangan, siku 

maupun pergelangan 

tangan.
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d. Closet

Penggunaan closet jongkok tentu tidak dapat 

digunakan oleh semua orang, khususnya yang memiliki 

kelemahan pada kaki. Tetapi  dengan alternatif desain 

dengan membuat dudukan di atas closet jongkok akan 

bisa diakses semua orang. 

Model closet yang bisa digunakan oleh semua orang 

adalah dengan menggunakan model closet duduk. 

Pengguna kursi roda akan lebih mudah dan nyaman 

menggunakan closet duduk yang ketinggian closetnya 

sejajar dengan tinggi kursi roda, sehingga ketika 

pindah dari kursi roda ke closet duduk lebih mudah dan 

nyaman. Toilet untuk ABK di sekolah cukup hanya satu 

saja, toilet bisa digabungkan dengan toilet guru yang 

harus selalu dijaga kebersihannya.

Closet duduk ada yang 

manual untuk penyiramannya 

dan ada juga yang 

menggunakan tabung air. 

Sehingga otomatis akan 

tersiram hanya dengan 

menekan tombol saja.

Untuk closet duduk yang 

menggunakan tabung air 

biayanya lebih mahal, baik 

saat pembelian maupun 

perawatan. Karena kendala 

yang biasanya dialami adalah 

tabung air macet.

36 37

e. Pegangan Rambat

Perlengkapan dalam ruang toilet selain dengan 

menggunakan closet duduk perlu dilengkapi oleh 

pegangan rambat. Pegangan rambat ini akan 

membantu pengguna kursi roda dalam melakukan 

perpindahan dari kursi roda ke closet.

Pegangan rambat lebih berfungsi sebagai pengaman 

untuk berpegangan, yang memiliki posisi dan 

ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda 

dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya.

Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku 

mengarah ke atas untuk membantu pergerakkan 

pengguna kursi roda. 
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4. PINTU

a. Arah bukaan pintu 

Arah bukaan pintu dan lebar pintu perlu diperhatikan, 

untuk arah bukaan pintu sebaiknya membuka keluar 

agar mudah untuk evakuasi. Sedangkan untuk lebar 

pintu dibuat lebih lebar, agar ada ruang gerak bagi 

pengguna kursi roda ketika memasuki ruangan.

b. Ukuran lebar pintu

Dengan ukuran pintu yang kurang dari standar minimal, 

tentu akan sulit di akses khususnya oleh pengguna 

kursi roda. Lebar ukuran pintu minimal berdasarkan 

pedoman PU adalah 80 cm, termasuk untuk lebar pintu 

pada ruang toilet. Tetapi khusus untuk ruang utama, 

lebar pintu minimal adalah 90 cm.

38
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Alangkah lebih baik jika ukuran pintu bisa lebih lebar 

berdasarkan lebar minimal pintu pada pedoman PU. 

Seperti pada gambar di samping, dengan ukuran lebar 

pintu 90 cm pada ruang toilet akan memberi ruang 

gerak yang lebih lebar.

c. Plat tendang

Plat tendang diletakkan di bawah pintu, diperlukan bagi 

pengguna kursi roda dan tongkat tunanetra. Untuk 

membuka pintu biasanya pengguna kursi roda sering 

menabrak pintu, sehingga perlu plat tendang di bawah 

pintu.

plat tendang
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d. Handle pintu (slot)

Memilih handle pintu yang bisa digunakan semua 

orang adalah yang bukan berbentuk bulat. Handle pintu 

yang bulat akan menjadi kendala (tidak mudah) bagi 

orang berkebutuhan khusus yang memiliki kelemahan 

pada tangan (Tunadaksa)

Handle pintu yang berjenis pengungkit dan berbentuk 

seperti huruf U akan lebih mudah diakses oleh semua 

orang. Dimana semua orang bisa membuka pintu 

dengan mudah (tidak mengalami kesulitan) dan tidak 

menjadi belas kasihan.

BENAR

Handle pintu yang 

berbentuk bulat sulit untuk 

diakses oleh semua orang, 

khususnya bagi yang 

memiliki kelemahan pada 

tangan karena akan 

mengalami kesulitan dalam 

membuka pintu. 
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Kata Penutup
enyediakan aksesibilitas 

untuk semua orang di sekolah bukan hal yang sangat 
mahal dan tidak akan menghambat kegiatan pada B

umumnya.  Aksesibilitas untuk semua orang seperti ramp, jalur 
pejalan kaki, jalur menuju ke kelas dan toilet, dapat menyatu 
dengan bangunan. Dengan demikian, pembangunan aksesibilitas 
dapat meningkatkan fungsi dan tampilan bangunan tersebut.

 Desain ramp yang umum digunakan masyarakat luas 
seringkali sulit diterapkan di sekolah. Hal ini dikarenakan 
kebutuhan akan biaya yang mahal serta lahan yang luas. 
Padahal, banyak sekolah tidak memiliki halaman luas. Oleh 
karenanya, berdasarkan pengalaman ASB dalam bekerjasama 
dengan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyusun buku panduan ini. 
Buku ini tidak bermaksud untuk tidak setuju dengan desain 
standar yang diakui oleh Departemen Pekerjaan Umum 
melainkan menawarkan desain alternatif yang unik dalam 
meningkatkan aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan 
anak-anak lain di sekolah. 

ASB percaya bahwa desain aksesibilitas yang terbaik adalah 
aksesibilitas yang tidak tampak menonjol dan dan seharusnya 
tidak hanya dapat digunakan oleh orang berkebutuhan khusus 
saja, tetapi juga oleh semua orang. Inilah yang sesungguhnya 
disebut ‘inklusi’. Untuk mencapai hal tersebut, desain 
aksesibilitas tidak harus selalu sama untuk semua lokasi 
melainkan perlu dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi 
setiap lokasi. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan gagasan baru 
mengenai bagaimana meningkatkan kemudahan aksesibilitas 
bagi orang berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, semoga buku 
panduan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akan 
perlu dan pentingnya kemudahan akses untuk semua orang 
sehingga lebih banyak sekolah dapat direnovasi untuk 
menyediakan aksesibilitas bagi semua anak.

ila dirancang dengan baik, m
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Tentang ASB
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) merupakan salah satu 

organisasi kesejahteraan sosial tertua dan terbesar di 

Jerman. Dibentuk untuk menyediakan pelayanan 

kesehatan dan pelatihan bagi pekerja pabrik selama 

revolusi industri. ASB mulai berkarya di Indonesia sejak 

terjadi bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006 di 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. ASB menjadi pemain kunci 

dalam usaha penyediaan layanan informasi dengan 

program outreach radio dan pelatihan kesehatan dan 

pencegahan penyakit, rekonstruksi aman gempa, 

kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana dan 

pengembangan bisnis. Bidang kunci ASB termasuk 

bekerja secara dekat dengan orang berkebutuhan khusus 

untuk memastikan mereka bisa lebih baik dalam 

mengantisipasi, menanggulangi dan menghadapi 

bencana.
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kesehatan dan pelatihan bagi pekerja pabrik selama 

revolusi industri. ASB mulai berkarya di Indonesia sejak 

terjadi bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006 di 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. ASB menjadi pemain kunci 

dalam usaha penyediaan layanan informasi dengan 

program outreach radio dan pelatihan kesehatan dan 

pencegahan penyakit, rekonstruksi aman gempa, 

kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana dan 

pengembangan bisnis. Bidang kunci ASB termasuk 

bekerja secara dekat dengan orang berkebutuhan khusus 

untuk memastikan mereka bisa lebih baik dalam 

mengantisipasi, menanggulangi dan menghadapi 

bencana.



Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia
Jl. Sukoharjo No. 136B Manukan, Condongcatur, 

Yogyakarta, Indonesia 55283
Telp. : (0274) 881240/882050 Fax. : (0274) 881240

email : asb_sep@yahoo.com

  
Arbeiter-Samariter-Bund
Deutschland e.V.

EUROPEAN COMMISSION

Humanitarian Aid
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