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BAB I 

PENDAHULUAN 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI 

DISABILITAS 

1.1 Latar Belakang Projek 

 Penyandang disabilitas di Indonesia merupakan masyarakat yang menjadi 

minoritas yang mana dari segi pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki mereka 

sangat terbatas dan kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar 

yang akan menimbulkan lunturnya kepercayaan diri dan tekad para difabel untuk 

menjalani kehidupan di masyarakat secara terbuka.Berdasarkan data dinas 

kesehatan sosial pada tahun 2005 Provinsi Jawa Tengah memiliki catatan jumlah 

penyandang cacat fisik sebanyak 4535 orang dan sebanyak 0,185% atau sekitar 

839 penyandang berada di Kota Semarang dan sekitarnya (Dinas Kesehatan 

Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah,2005).  

  Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada seiring Waktu dan 

akan terus meningkat seiring dengan meningkatkannya jumlah kecelakaan yang 

terjadi, bencana alam maupun akibat dari suatu penyakit dan penyalahgunaan 

obat-obatan.  

 Berdasarkan data tersebut projek pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan 

bagi disabilitas akan berlokasi di Semarang Jawa Tengah yang mana Kota 

Semarang merupakan kota yang cukup pesat kemajuanya namun tidak adanya 

wadah yang menampung kebutuhan pendidikan bagi para disabilitas dengan 
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umur yang produktif serta kurangnya SDM yang yang dikhususkan bagi para 

disabilitas. 

  Tercantum secara resmi dalam peraturan undang-undang RI no.19 tahun 

2011 dalam ratifikasi konvensi PBB  telah mengesahkan convention on the rights 

of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)  

bahwa dalam upaya melindungi, menghormati,memajukan, dan memenuhi hak-

hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk 

berbagai peraturan yang mengatur mengenai pelindungan terhadap penyandang 

disabilitas sehingga projek ini bertujuan agar dapat memenuhi intergritas dan 

kebijikan pemerintahan dalam pengembangan fasilitas umum bagi disabilitas. 

1.2 Strategi / pendekatan Perancangan 

 Pendekatan perancangan proyek pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi disabilitas merupakan sebuah bangunan institusi permanen 

yang akan memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengembangan 

ketrampilan para disabilitas.  

 Secara fungsional bangunan yang akan dirancang akan dibagi menjadi 2 

fungsi yaitu bangunan untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para 

disabilitas dan bangunan untuk tempat tinggal/asrama.Setiap fasilitas yang 

tersedia dibangunan tersebut akan disesuaikan dengan setiap kegiatan dan 

kebutuhan para anggota disabilitas dalam menjalani pelatihan dan kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
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1.3 Kekhasan Projek 

Kekhasan proyek bangunan pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan 

bagi disabilitas merupakan bangunan yang berbeda dari bangunan yang lainya 

yang mana dari segi fungsi ,aktivitas serta penghuni yang berada dalam proyek 

tersebut memiliki Kebutuhan yang khusus sehingga dalam projek menerapkan 

konsep gaya  arsitektur Modern yang mana diberikanya beberapa teknologi-

teknologi pada bangunan tersebut yang berfungsi mempermudah para disabilitas 

dalam pengenalan suatu ruang dan fungsinya hal ini dikarenakan fungsi 

bangunan digunankan sebagai wadah untuk menambah ilmu dan ketrampilan 

para disabilitas. 

 Diberikan juga beberapa konsep ekologi bangunan yang memanfaatkan 

view dan sirkulasi sekitar kawasan sebagai penunjang bangunan tersebut tanpa 

menghambat fungsi dan kegiatan utama bangunan tersebut . 

1.4 Alasan dan Motivasi Memilih Projek 

1.4.1 Ketertarikan ( Interest ) 

 Sebuah wadah/fasilitas berupa pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi Disabilitas adalah sebuah institusi permanen yang akan 

memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengembangan ketrampilan 

mereka,dengan adanya pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan tersebut 

akan menciptakan berbagai kegiatan bagi para penyandang disabilitas dalam 

kelas yang mereka pilih untuk ditekuni.seperti kelas seni,kelas musik.kelas ilmu 

komputer,kelas menjahit dan kelas ilmu kewirausahaan.serta adanya kelas 

khusus untuk konsultasi secara psikologis. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
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  Pelatihan yang akan dibagi menurut golongan-golongan penyandang 

disabilitas akan tetap disesuaikan dengan kekurangan yang mereka miliki namun 

tetap berpacu pada ketrampilan-ketrampilan istimewa mereka sehingga 

meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri terhadap masyarakat. 

1.4.2 Kepentingan Mendesak ( Urgency ) 

Dalam pengembangan fasilitas pemerintahan di Indonesia terhitung 

sedikitnya sebuah sarana pendidikan luar Biasa bagi penyandang cacat fisik 

sehingga mencerminkan terabaikannya golongan para disabilitas di Indonesia. 

   Yang dapat dicermati dengan baik para penyandang disabilitas 

merupakan suatu golongan yang sering diremehkan oleh banyaknya masyarakat 

serta perusahaan-perusahaan yang menghindari memperkerjakan karyawan 

yang berkebutahan khusus seperti para tuna daksa,tuna netra serta tuna rungu 

wicara ataupun grahita dikarenakan meragukan tingkat ketrampilan serta 

kemampuan yang mereka miliki. 

 Dengan sedikitnya fasilitas pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang 

disediakan para penyandang disabilitas membuat mereka mengabaikan 

pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki yang mana akan menambah 

tingkat presentase pengangguran di Indonesia yang disebabkan 

ketidakpercayaan diri dan ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan 

pendidikan dan potensi diri. 

   untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkannya sebuah proyek bangunan 

pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan para Disabilitas yang juga 

diperlukannya para ahli untuk melatih para penyandang disabilitas dalam 
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pengembangan mental yang menggali potensi-potensi terpendam mereka 

sehingga mendapatkan pekerjaan dalam bidang yang mereka tekuni di dalam 

pusat pendidikan dan pelatihan. 

1.4.3 Kebutuhan ( Need ) 

 Untuk mengembangkan pendidikan dan ketrampilan para disabilitas 

dewasa  agar dapat mandiri dan mendapat pekerjaan yang layak diperlukanya 

adanya kelas pelatihan dikhususkan bagi para disabilitas berumur 17-40 tahun 

dalam jangka Waktu 8 bulan yang nantinya difungsikan sebagai tempat  

pengelolaan pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, dan layanan pendidikan 

berupa pelatihan yang diketegorikan kelainan fisik/tubuh . 

 Pada dasarnya juga mencakup rehabilitasi mental psikologis dan 

rehabilitasi karya yang tidak membatasi keterbatasan mereka seperti pelatihan 

ilmu komputer,ilmu perbengkelan,ilmu kesenian dan ketrampilan,ilmu menjahit 

dan pelatihan beragam kewirausahaan. 

 Untuk  membantu mengembangkan psikologis kepercayaan diri para 

disabilitas, dibutuhkannya sebuah asrama yang melatih kemampuan adaptasi 

mereka dalam bersosialisasi. 

 Sebuah asrama juga akan sangat membantu para disabilitas yang berada 

diluar kota ataupun yang memilki jarak yang jauh dari lokasi untuk dijadikan 

tempat tinggal mereka, yang mana akan memupuk rasa kebersamaan,gotong 

royong,sikap religi,kerjasama yang solid serta mengurangi tingkat stress bagi 

para Disabilitas karena dapat berbagi masalah dan saling memberikan semangat 

sesama para penyandang disabillitas. 
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1.4.4 Keterkaitan ( Relevancy ) 

 Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang cukup 

berkembang sistem pemerintahanya.fasilitas-fasilitas pendidikan umum yang 

tersedia di Kota Semarang cukup memadai dan lengkap namun bagi 

penyandang cacat fisik dan mental (disabilitas) dewasa di Semarang belum 

diperhatikan dengan baik dikarenakan didalam Kota Semarang hanya tersedia 

satu fasilitas pendidikan dan pengembangan potensi diri bagi penyandang cacat 

fisik dan mental yang ditujukan bagi pengembangan/pembinaan anak 

berkebutuhan khusus  yaitu YPAC. 

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkanya pusat pendidikan dan 

pelatihan ketrampilan bagi para disabilitas usia 17-40 tahun di Kota Semarang 

yang mana akan meningkatkan ketenagakerjaan yang terlatih sehingga 

mengurangi tingkat pengangguran dan juga adanya sebuah wadah yang melatih 

ketrampilan atau pengalaman yang dimilki para disabilitas yang mana akan 

menciptakan kemajuan dalam bidang sosial pemerintahan Kota Semarang.  
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1.5 Tujuan dan Saran Pembahasan 

1.5.1 Tujuan  

 Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para disabilitas ini 

merupakan suatu bangunan yang memiliki tujuan  dalam pengembangan 

pendidikan dan ketrampilan yang bersifat mandiri dan mendidik. 

 Dengan sifat mandiri tersebut para disabilitas bisa mendapatkan 

pekerjaan dan menciptakan sebuah usaha ataupun  lapangan pekerjaan yang 

mereka inginkan, serta sifat mendidik yang juga membantu mereka dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dan potensi dalam bersosialisasi kehidupan 

masyarakat. 

1.5.2 Sasaran 

  Penyediaan sarana pendidikan  dan pelatihan ketrampilan bagi para 

disabilitas fisik seperti Tuna Daksa,Tuna Netra,dan Tuna Runguwicara dewasa 

ini sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan 

bagi penyandang cacat tubuh yang responsif terhadap lingkungan dan ilmu 

pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan integritas.  

  Dengan kata lain, segala fasilitas nantinya disesuaikan menurut standar 

teknis kenyamanan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, agar 

mendapatkan perhatian yang selayaknya.  

1.5.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada perancangan projek ini merupakan sebuah 

kompleks pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta sebuah asrama yang 

akan menjadi satu lingkup sehingga bangunan tersebut saling terhubung satu 
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dengan lainya yang mana dibatasi dengan pembagian zona yang disesuaikan 

dengan fungsi,aktivitas serta Kebutuhan bagi para penghuni yaitu para disabilitas 

sehingga menciptakan suatu bangunan yang memiliki lingkup pembahasan yang 

dikhususkan bagi para pelaku yang berkebutuhan khusus yang menciptakan 

tingkat kenyamanan yang tepat..  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 1.1Skema lingkup pembahsan projek 
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1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang sesuai digunakan dalam pengumpulan data antara lain : 

a) Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode yang akan dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam melewati 

sebuah wawancara terhadap subyek,pengamatan,observasi dan survey. 

a.1 Studi Observasi lapangan 

- Pengumpulan data dengan cara studi observasi lapangan atau survey pada 

beberapa projek sejenis seperti bangunan rehabilitasi para disabilitas yang ada di 

Indonesia yaitu BRTPD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dan 

Yakkum yang berada di Kota Yogyakarta 

- Pengumpulan data yang berkaitan dengan pemilihan tapak yang memperhatikan 

kesesuaian aspek  yang berkaitan dengan projek yang mana akan membantu 

menunjang projek tersebut.  

- Dari hasil  studi observasi  akan didapatkan data-data  berupa  foto dan informasi 

yang berkaitan dengan projek yang menjadi bukti yang otentik dan akurat. 

- melakukan observasi terhadap peraturan pemerintahan yang menyangkut ke 

dalam projek ini yang mana mencari informasi yang akurat mengenai fasilitas 

yang dibuat pemerintahan. 
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a.2 Pengamatan,  

Dengan memperhatikan secara langsung terhadap apa yang menjadi 

subyek/pelaku : 

- Pengamatan dilakukan  terhadap para disabilitas yang dilakukan secara detail 

terhadap perilaku,gerak dan kenyamanan yang diciptakan pada suatu kegiatan 

utama. 

a.3 Wawancara 

  Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun sebuah pertanyaan 

yang akan diberikan langsung terhadap subyek para anggota 

disabilitas,pengurus para anggota didikj serta para ahli medis atau perawat yang 

berada dilokasi survey. 

b) Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur/buku maupun 

jurnal-jurnal dan media internet  mengenai teori yang berkaitan dengan obyek  

studi projek sejenis. 

1.6.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

  Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan dan analisa ini 

antara lain. 

a) Metode Induktif, Melakukan pengumpulan data  dengan cara: studi banding 

terhadap projek yang terkait, observasi lapangan wawancara dengan nara 

sumber(pelaku,pengelola,dan perawat) , dan mendokumentasikan data proyek 

sejenis. 
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pada kunjungan observasi lapangan melakukan pengamatan dan penyusunan 

data yang cermat antara lain: 

- karakteristik setiap ruang yang sesuai dengan kegiatan pelaku dan Kebutuhan 

pelaku. 

- Tingkat kenyamanan 

- Penataan ruang yang terdiri dari beberapa golongan disabilitas 

- Sirkulasi gerak yang dibutuhkan 

- Kegiatan serta tingkat kemampuan para pelaku. 

- Aksesbilitas yang mempermudah pelaku dalam beraktivitas. 

b) Metode Deduktif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari studi 

literature dan browsing internet  dan browsing dari internet yang berkaitan 

dengan proyek. 

setelah semua data terkumpul dan tersusun dengan rapi sehingga tahap 

selanjutnya dapat membuat landasan teori  

1.6.3 Metode Pemrograman 

Metode yang diguanakan dalam pemrograman antara lain: 

a) Analisa  

- Analisa yang dilakukan meliputi analisa data proyek sejenis serta kondisi eksiting 

lokasi tapak yang akan dipilih. 

- Analisa dari segi perilaku dan kegiatan pelaku Sehingga dapat diketahui apa saja 

kebutuhan ruang,sirkulasi gerak,tingkat kenyamanan serta fasilitas serta aspek-

aspek yang mempermudah pelaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari.  
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- menganalisa Kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para disabilitas di Semarang berfungsi 

dengan tepat. 

b) Sintesa 

   Setelah dilakukan analisa data, akan dapat diketahui aspek-aspek sejenis 

apa saja yang dibutuhkan pada proyek mulai dari  

- Pembagian zonasi yang memberikan batas yang kuat terhadap penataan ruang 

luar dan ruang dalam  

-  Aksesbilitas yang dibutuhkan,sirkulasi gerak yang sesuai,penataan 

ruang,kebutuhan ruang, fasilitas-fasilitas, aspek segi kenyamanan para 

disabilitas. 

- Aspek keamanan bagi para disabilitas sehingga dapat dibuat suatu desain yang 

dapat memenuhi aspek dibutuhkan pada projek Pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi para disablitas. 

1.6.4 Metode Perancangan Arsitektur 

  Metode yang digunakan dalam perancangan arsitektur antara lain: 

a) Penerapan Konsep 

 Sebuah Konsep yang berpacu terhadap strategi desain yang akan 

diterapkan pada sebuah bangunan yang memilki penyediaan sarana Pendidikan 

dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Fisik dengan teknologi yang membantu 

fungsi bangunan tersebut.  

Dalam pendekatan rancangan pusat pendidikan dan pelatihan para 

disabilitas akan memperhatikan segala fasilitas yang nantinya disesuaikan 
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menurut standar teknis aksesibilitas yang ditujukan bagi penyandang cacat, agar 

mendapatkan perhatian yang selayaknya.  

b) Rancangan Skematik 

  Susunan skematik pada sebuah bangunan pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi para Disabilitas dilakukan dengan sketsa tangan maupun 

dengan teknologi computer dalam menggambarkan sebuah konsep desain dari 

bentuk bangunan untuk pendidikan dan pelatihan para disabilitas. 

  Dalam Pengembangan ide gagasan yang diterapkan dalam sketsa-sketsa 

tangan disesuaikan dengan spesifikasi proyek sehingga skematik yang 

dituangkan lebih terstruktur dan terperinci sesuai ukuran yang diperlukan. 

c) Pengembangan Desain 

c.1 Pembuatan Gambar kerja 

 Gambar kerja akan menggunakan aplikasi autocad yang akan 

mempermudah suatu desain dalam pengoperasiannya. 

c.2 Pembuatan Animasi 

 Pada pembuatan animasi akan menggunakan aplikasi 

sketchUp,Vray,Photoshop,serta Lumion. 

c.3 Pembuatan Detail 

  Dalam pembuatan detail akan sangat diperhatikkan pada bagian-bagian 

konstruksi bagunan yang menarik dari segi arsitektur , yang dapat diambil pada 

bagian konstruksi struktur dan pada bagian  utilitas bangunan. 

d) Asistensi 
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  Dalam pengembangan suatu desain serta ketepatan suatu desain 

diperlukanya asistensi didalam prosesnya dikarenakan tindak asistensi akan 

memeprmudah alur dalam suatu tahap desain. 

e) Presentasi 

  Presentasi dapat menggunakan media gambar kerja dua dimensi, media 

microsoft word,media power point dan media maket maupun gambar tiga dimensi 

yang menunjukan keseluruhan gambaran desain proyek secara keseluruhan. 

1.6.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam menyusun landasan teori pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan dibutuhkanya kerangka pemikran  yang dapat dilihat pada diagram 

1.2 : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 1.2 Skema Skenario Kerangka Pemikiran 
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1.7 Sisematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan  dalam Landasan Teori dan Pemrograman adalah 

sebagai berikut: 

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab l berisi tentang pendahuluan yang mana pada pendahuluan  

tersebut berisi tentang inti dari projek  yang akan dibahas seperti menjelaskan 

mengenai Latar Belakang Projek yang akan menjelaskan dengan singkat asal 

muasal projek tersebut, kemudian terdapat Tujuan dan Sasaran  Pembahasan 

yang akan mengacu pada manfaat adanya projek yang akan direncanakan, 

Lingkup Pembahasan , Metoda Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan 

yang akan mengawali landasan teori secara terperinci.  

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada BAB II akan membahas tentang gambaran umum berupa fungsi 

,karakteristik pada projek yang telah ditentukkan yaitu“ Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan Bagi Disabilitas “  

serta  gambaran khusus yang berupa terminologi,kegiatan pelaku,saran 

dan prasarana pada projek pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disabilitas. 

1.7.3 BAB III  ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada BAB III akan dibahas mengenai  beberapa hal berkaitan dengan 

analisa pendekatan arsitektur seperti analisa pendekatan secara arsitektur yang 

berisi  tentang studi aktifitas ,studi fasilitas ( kebutuhan, pola, besaran , 

indoor/outdoor ) studi ruang khusus, studi khusus luas / besaran bangunan dan 
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lahan, studi citra arsitektural,  pendekatan  pada sistem bangunan yang berisi 

tentang studi sistem struktur , studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi 

yang akan digunakan pada bangunan, dan analisa pendekatan pada konteks 

lingkungan sekitar projek. 

1.7.4 BAB IV PROGRAM ARSITEKTURAL  

Pada BAB IV  akan dibahas program arsitektur  dimana akan berisikan 

konsep program serta tujuan  perancangan, faktor penentu perancangan , faktor 

persyaratan , dan  faktor persyaratan  perancangan. Selain itu juga membahas 

tentang konsep program aspek citra,aspek fungsi, serta aspek teknologi. 

1.7.5 BAB V KAJIAN TEORI 

 

Pada BAB V akan dibahas mengenai  kajian teori  tentang beberapa hal, 

seperti kajian teori yang akan menekankan kepada penekanan atau tema desain 

dan juga akan mengaji mengenai teori yang membahas mengenai permasalahan 

dominan yang akan dikaitan dengan bentuk ,Sirkulasi,aksesbilitas,teknologi,serta 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


