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Abstrak
Fasilitas umum merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh siapa saja, oleh sebab itu
sebuah fasilitas umum harus dapat memfasilitasi berbagai macam pengguna. Permasalahan yang
sering ditemukan di Indonesia ialah masih disamaratakannya seluruh pengguna yang ada. Oleh
karena itu tersebut masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam perancangan sebuah fasilitas
umum. Pada penelitian ini bertujuan sebuah kriteria perancangan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu
dilakukan analisis dan penyelesaian masalah terhadap karakter dan kebutuhan dari pengguna.
Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah pengamatan langsung dilapangan. serta pengumpulan dara sekunder mengenai permasalahan yang sama. Penelitian ini menghasilkan beberapa
kriteria terkait karakter pengguna, yaitu kriteria dan solusi dari pengguna dengan kebutuhan khusus,
keselamatan dan keamana pengguna, dan persamaan gender pengguna.
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Pengantar
Saat ini terdapat banyak fasilitas umum dalam
kehidupan sehari – hari yang menjadi saran
pendukung aktivitas manusia. Fasilitas umum
tersebut berkembang di berbagai aspek, baik
berupa sarana transportasi, pusat perbelanjaan,
sarana rekreasi maupun pusat kesehatan. Dalam perkembangan fasilitas umum ini, masih
sering ditemukannya permasalahan terkait
pengguna itu sendiri. Masalah yang sering
ditemukan di fasilitas umum di Indonesia adalah
kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan
kebutuhan dari para pengguna, yang masih
melihat pengguna secara umum. Penyamarataan para pengguna secara umum itu sendiri
dirasa tidak sesuai dalam perancangan sebuah
fasilitas umum, dimana terdapat beranekaragam
pengguna didalamnya. Salah satu pengguna
yang harus diperhatikan ialah pengguna dengan
kebutuhan khusus, dimana para pengguna
dengan kebutuhan khusus ini sendiri memiliki
karakter yang berbeda-beda diantaranya terdapat pengguna dengan gangguan berjalan dan

Motorik, pengguna dengan gangguan pendengaran hingga pengguna dengan gangguan
penglihatan. Oleh karena permasalahan tersebut masih banyak ditemukannya orang sulit
untuk berpindah tempat dan terjadinya kecelakaan baik ringan maupun berat. Dengan demikian sangat dibutuhkan rancangan fasilitas yang
memperhatikan kebutuhan dan sesuai dengan
karakter pengguna ke depannya.
Metode
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dikumpulkan dari jurnal yang memiliki topik bahasan
yang sejenis dan pengamatan langsung.
Metode Analisis Data
Sedangkan metode analisis data yang digunakan
adalah analisis data teks yang dilakukan melalui
pengolahan data untuk mengidentifikasi ranProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2016 | E 179
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cangan fasilitas umum yang telah ada pada
studi.
Analisis dan Interpretasi
Analisis Pengguna dengan Kebutuhan Khusus
Selain pengguna secara umum juga diperlukan
sebuah analisis terhadap para pengguna berkebutuhan khusus. Analisis tersebut berupa karakter serta ketebatasan pengguna dan bagaimana
mengatasinya dengan perancangan. Australia
mengkategorikan pengguna dengan kebutuhan
khusus menjadi 7 kategori yaitu people with

people with hearing problem, people with
intellectual disabilities, people with psychiatric
disability dan wheel user. Sedangkan secara

umum di Indonesia pengguna berkebutuhan
khusus digolongkan menjadi empat yaitu
pengguna dengan gangguan berjalan, pengguna
dengan kursi roda, pengguna dengan ganguan
penglihatan dan pengguna dengan gangguan
pendengaran. Hal ini terjadi dikarenakan kebudayaan masyarakat yang berbeda dimana di
Australia masyarakat lebih mandiri dan terbiasa
untuk pergi atau pun melakukan segala halnya
sendiri.

walking disabilities, people with manipulatory
disabilities, people with vision impairment,

Gambar 1. Analisis Pengguna dengan Kebutuhan Khusus. Sumber: Widhianto 2016
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Gambar 2. Analisis Keselamatan dan Keamanan Pengguna. Sumber: Widhianto 2016

Dari analisis terhadap permasalahan ini dapat
diketahui beberapa karakteristik dari para pengguna dengan kebutuhan khusus, dimana dari
karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai
acuan dalam perancangan. Adapun hal – hal
yang perlu diperhatikan dalam perancangan
tersebut ialah perkerasan yang digunakan, besaran ruang yang ada, jarak antar fungsi,
sirkulasi yang ramah, pemisahan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan dan penyampaian
informasi menggunakan audio dan visual.
Analisis Keamanan dan Keselamatan Pengguna
Pada sebuah perancangan juga hendak memperhatikan keselamatan serta keamanan dari
pengguna. Keselamatan dan keamanan menjadi
salah satu hal penting, oleh sebab itu diperlukan
sebuah analisis untuk mengidentifikasi hal apa
yang dapat terjadi dan bagaimana penanganannya. Analisis ini berisi tentang hal – hal
yang mungkin terjadi kepada pengguna dari
aspek keselamatan dan keamanan, baik berupa
hal yang sering hingga yang jarang terjadi.

Analisis terhadap keselamatan dan keamanan
didapatkan solusi dari permasalahan pengguna
yang dapat terjadi. Faktor yang ada pada keselamatan pengguna dikelompokkan menjadi
dua yaitu kecelakaan dan keadaan darurat,
dimana pada faktor kecelakaan hal yang sering
terjadi ialah terpeleset, bertabrakan dengan
furnitur dan konflik dengan kendaraan. Penanganan untuk faktor pada kecelakaan ialah
dengan memberikan perkerasan yang sesuai
untuk mengatasi masalah terpeleset, peletakan
furnitur yang sesuai untuk menghidari tabrakan
pada furnitur dan memberikan batas aman serta
pemisahan jalur untuk menghindari konflik
dengan kendaraan. Sementara untuk faktor
yang ada pada keadaan darurat yaitu sulitnya
menemukan jalur evakuasi serta tidak jelasnya
peringatan tanda bahaya. Penanganan untuk
faktor pada keadaan darurat ialah dengan memberikan jalur evakuasi yang dapat dengan mudah ditemukan dan diakses bagi pengguna serta
meletakkan alarm pada posisi yang sesuai dan
alarm yang sesuai.
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Gambar 3. Analisis Persamaan Gender Pengguna. Sumber: Widhianto 2016

Pengelompokkan pada keamanan ialah gangguan oleh alam dan manusia dan kriminalitas.
Pada gangguan oleh alam dan manusia faktor
yang terjadi ialah kecelakaan kendaraan dan
cuaca buruk, penanganan untuk kecelakaan
kendaraan ialah memberikan pelindung pada
lokasi – lokasi yang bersentuhan dengan jalur
kendaraan sedangkan untuk menangani cuaca
buruk ialah menerapkap perancangan yang
sesuai dengan keadaan iklim yang ada. Sementara pada kriminalitas yang sering terjadi
ialah tindakan kejahatan, dimana dapat dicegah
dengan merancang setiap bagian yang mudah
terawasi dan memberikan pengawasan pada
seluruh bagian.
Analisis Persamaan Gender Pengguna
Dalam perancangan yang ada juga cenderung
tidak memperhatikan permasalahan persamaan
gender, oleh sebab itu dilakukan analisis terhadap permasalahan gender dimana nantinya
dapat diterapkan dalam perancangan. Dari analisis persamaan gender didapatkan permasalahan mengenai pola pemanfaatan waktu, pola perjalanan, pola penggunaan moda dan keamanan.
Pola-pola tersebut saling berbeda antara wanita
dengan pria. Pada pola perjalanan pria lebih
cenderung untuk berpergian sendiri, sedangkan
pada wanita cenderung berpergian dengan
orang lain seperti berpergian dengan anggota
keluarga. Dalam pola pemanfaatan waktu
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wanita lebih mengatur waktu dalam perencanaannya sedangkan pria lebih fleksibel. Pria
lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi pada pola penggunaan moda sedangkan
wanita lebih cenderung memanfaatkan moda
transportasi umum untuk berpindah dari suatu
lokasi. Keamanan pada pengguna sendiri wanita
lebih sering jadi korban tindakan kriminalitas
sedangkan pria lebih cenderung sebagai pelaku.
Dari pemasalahan tersebut dapat diselesaikan
dengan beberapa solusi berupa jarak dari fungsi
yang ada pada fasilitas, kebutuhan serta letak
fungsi ruang yang ada dan pengawasan pada
setiap bagian fasilitas yang ada pada fasilitas.
Berdasarkan dari analisis dari para pengguna
yang telah dijabarkan diatas berupa analisis
pengguna dengan kebutuhan khusus, keselamatan dan keamanan pengguna dan analisis
persamaan gender pengguna, maka didapatkan
beberapa persamaan kriteria dari masing-masing analisis. Persamaan tersebut berupa irisan
dari solusi-solusi terhadap permasalahan yang
ada.
Interpretasi
Pada analisis pengguna dengan kebutuhan khusus didapatkan beberapa solusi diantaranya
solusi terhadap sirkulasi, kebutuhan ruang, rambu-rambu dan penanda serta keselamatan dan
keamanan. Solusi sirkulasi yang ada yaitu berupa sirkulasi yang terpisah antara kendaraan
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Gambar 4. Analisis Pengguna Fasilitas Umum Sumber: Widhianto 2016

yang ada dengan pejalan kaki dan jalur pejalan
kaki yang ramah dan bebas hambatan. Pada
solusi terhadap kebutuhan ruang yaitu ruang
yang cukup luas bagi para pengguna dengan
kebutuhan khusus yang membutuhkan ruang
yang lebih lebar dari pengguna pada umumnya.
Sedangkan pada solusi terhadap rambu-rambu
dan penanda yang ada yaitu pengguna dengan
kebutuhan khusus penglihatan dan pendegaran
dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan
melalui informasi audio visual.
Dari analisis keselamatan dan keamanan pengguna terdapat beberapa solusi yaitu terhadap
besaran dan pengaturan ruang, sirkulasi bagi
pengguna, dan sistem keamanan. Solusi terha-

dap pengaturan ruang terkait dengan peletakan
furnitur yang ada sesuai dengan posisi yang
sesuai, agar tidak mengganggu para pengguna.
Pada solusi sirkulasi yaitu memisahkan jalur
kendaraan dengan pejalan kaki untuk meminimalisir perselisihan yang dapat menyebabkan
kecelakaan serta harus jelasnya arah jalur evakuasi pada keadaan darurat. Sedangkan solusi
pada sistem kemanan yang ada ialah memberikan pengawasan kesetiap bagian yang ada,
memberikan pelindung dan pengaman pada
jalur sirkulasi pejalan kaki dan menggunakan
material yang sesuai pada setiap ruang yang
ada.
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Sementara itu dari analisis persamaan gender
didapatkan solusi tehadap pengaturan ruang
dan sistem keamanan bagi pengguna. Pengaturan ruang pada analisis persamaan gender
ialah bagaimana pengaturan jarak fungsi –
fungsi yang ada fasilitas serta peletakan fungsi
yang strategis terkait dengan permasalahan
gender yang ada. Sistem keamanan pada persamaan gender lebih kepada peningkatan pengawasan pada fasilitas untuk mencegah dan mengurangi tindakan kriminalitas.
Solusi-solusi yang ada dari analisis tersebut
saling memiliki persamaan seperti analisis
dengan kebutuhan khusus memiliki solusi yang
sama dengan keamana dan keselamatan da
keamanan pengguna dalam pengaturan ruang
dan sirkulasi, sementara itu dengan analisi
persamaan gender terdapat solusi pengaturan
ruang. Analisis keamanan dan keselamatan
pengguna juga memiliki persamaan gender
memiliki persamaan dalam han sistem keamanan. Dengan adanya persamaan solusisolusi tersebut maka dapat dihasilkan sebuah
kriteria yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Kesimpulan
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana karakter pengguna sangat berpengaruh terhadap
perancangan dari sebuah fasilitas umum. Aspek
pengguna yang perlu diperhatikan ialah karakter
dari pengguna baik pengguna umum maupun
pengguna dengan kebutuhan khusus, keamanan
dan keselamatan pengguna. Permasalahan yang
sering dihadapi terhadap aspek pengguna ialah
kurang diperhatikannya hal terkait kenyamanan
pengguna, dimana masih memandang pengguna secara umum. Dikarenakan hal tersebut
masih banyak permasalahan yang ditemukan
dalam perancangan sebuah fasilitas.
Penelitian ini dirasa masih memiliki banyak
kekurangan dikarenakan belum adanya kajian
akan perencanaan fasilitas umum yang lebih
lanjut, serta masih kurangnya kajian dari segi
litelatur maupun analisis. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang lebih mendalam dan
penelitian lanjutan untuk menghasilkan sebuah
kriteria perancangan yang sempurna. Pada tahap lebih lanjut diharapkan lebih dapat mengkaji
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karakter dari pengguna yang nantinya akan
diterapkan dalam perancangan.
.
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