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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI 

DISABILITAS 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas memiliki 

gaya arsitektur modern yang mana arsitektur modern memiliki gaya dan 

bentuk yang sederhana sehingga menciptakan aksesbilitas yang mudah 

bagi para penyandang disabilitas dalam aktivitas dan dalam studinya. 

Selain aksesbilitas yang sederhana arsitektur modern merupakan 

suatu bangunan yang salah satunya berpacu pada fungsional sehingga 

bangunan tersebut sangat mencerminkan fungsi dari aktivitas pelaku dan 

tujuan diciptakanya bangunan tersebut terlebih lagi pada bangunan pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan disabilitas tidak membutuhkan bentuk 

ruang yang terlalu rumit seperti lingkaran,bergelombang, ataupun segitiga 

karena akan menimbulkan ilusi optik bagi tuna netra sehingga gaya 

arsitektural modern cukup sesuai . 

Ciri arsitek modern pada umumnya:  

a. Terinspirasi bentukan alam  

b. Adanya unsur pengulangan  

c. Elastis, lentur, mengikuti aliran  

d. Pendalaman terhadap konsep serta kepuasan dalam ide bentuk  
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e. Unik dan lain dari yang lain  

f. Penuh dengan kejutan dan permainan  

g. Mengkespresikan konsep ide secara kuat 

Karakteristik arsitektur modern   

 Mengenai bentuk ruang lebih menekankan pada fungsi dankegunaan 

ruang.  Bentuk bangunan cenderung kubisme, geometris, asimetri 

dan 

  bukan merupakan masa.  Sederhana, teratur, seragam, bersih dan 

anti ornamen. 

 Konstruksi terekspose baik itu material struktur yang terfabrikasio 

maupun konvensional.   

 Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis 

vertikal,asimetri dan teratur.   

 Tidak berhubungan dengan sejarah masa lalu, berdiri sendiri 

sesuaidengan perkembangan iptek.   

 Bersifat universal karena adanya industrialisasi, ilmu 

pengetahuan,teknologi serta manusianya yang universal.   

 Secara simplifikasi bentuk seringkali mengikuti fungsi (secara formal 

simplifikasi bentuk)   

 Arsitektur direduksi menjadi suatu image dan komoditi ekonomis. 

 

 

 



152 
 

4.1.2  Aspek Performance Arsitektural 

 Kinerja pada bangunan atau integritas pada struktur –konstruksi 

yang mampu mendukung seluruh aktivitas bangunan. 

 Penataan ruang,sirkulasi,pencahaayaan serta aksesbilitas dapat 

menciptakan kenyamanan yang sesuai oleh Kebutuhan disabilitas 

sehingga dapat mendukung fungsi bangunan itu sendiri 

4.1.3  Aspek Fungsi 

Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para disabilitas 

merupakan sebuah institusi permanen yang ditujukan sebagai tempat 

pengelolaan pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, dan layanan pendidikan 

berupa pelatihan yang diketegorikan kelainan fisik/tubuh .Pusat pelatihan 

tersebut akan menciptakan berbagai kegiatan bagi para disabilitas disetiap 

kelas yang dipilih mereka untuk ditekuni. 

4.1.4  Aspek Teknologi 

Teknologi  yang digunakan didalam pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung 

aktivitas para anggota didik yang mana adanya teknologi  dapat 

meningkatkan kemudahan para anggota disabilitas dalam beradaptasi. 

Beberapa teknologi yang digunakan dalam kegiatan maupun 

bangunan pada pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas 

yaitu automatic sliding door.komputer berbasis visual audio.  
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4.1.5  Aspek Ramah Lingkungan 

Pada bangunan pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disabilitas harus memperhatikan aspek ramah lingkungan yang mana dari segi 

fasad bangunan dan material yang digunakan pada desain tidak merusak 

lingkungan alam sekitar sehingga pengoptimalan desain yang memanfaatkan 

alam dan lingkungan sekitar sebagai dasar perancangan.  

4.2 Tujuan Perancangan,Faktor Penentu Perancangan dan Persyaratan 

Perancangan 

4.2.1Tujuan Perancangan 

a. Tujuan Umum 

4) Sebagai tempat Kegiatan Pembelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

penting bagi kaum disabilitas, dimana setiap orang dianjurkan untuk menerima 

pembelajaran termasuk para kaum disabilitas untuk mensejajarkan kedudukan 

antara kaum disabilitas dan manusia normal pada umumnya.  

5) Sebagai tempat Kegiatan Pelatihan dan Pemulihan. Kegiatan ini merupakan 

salah satu kegiatan yang paling penting dan wajib bagi para penyandang 

disabilitas. Kegiatan pelatihan dan pemulihan yang dilakukan pada Pusat 

Rehabilitasi  ini ada seperti; terapi untuk pengembangan berjalan, dan lainnya. 

Sebagai sarana bertempat tinggalnya para penyandang cacat, sehingga 

mereka tidak merasakan suatu perbedaan yang sangat menonjol.  

6) Sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan 

perkembangan sistem pemerintahan. 



154 
 

7) Sebagai fasilitas yang dapat meningkatkan SDM disabilitas yang berkualitas 

dan berpendidikan  

4.2.2Faktor Penentu Perancangan (Design Determinant) 

a. Pelaku dan studi aktivitas para anggota didik disabilitas. 

b. Fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mendukung fungsi bangunan. 

c. Konsep Desain yang disesuaikan oleh Kebutuhan para disabilitas 

d. Kondisi tapak bangunan,lingkungan,Potensi,dan  permasalahan dan 

kekurangan Tapak. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan ( Design Requirment ) 

a. Persyaratan Arsitektur 

 Sebuah desain bangunan yang disesuaikan oleh Kebutuhan para disabilitas 

 Penataan tata letak  bangunan yang sesuai dengan fungsi masing-masing 

bangunan. 

  Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bagin para disabilitas yang 

mana mengikuti  peraturan pemerintah mengenai tataguna lahan KDB, KLB, 

dan GSB. 

 Penataan ruang disesuaikan dengan masing-masing fungsi ruang yang ada 

b. Persyaratan Bangunan 

 Struktur yang dapat membuat bangunan kokoh dan bertahan lama. 

 Penggunaan bahan bangunan yang membantu para anggota   

disabilitas dalam beraktivitas khususnya tuna daksa dan tuna netra. 

 Memiliki sistem utilitas bangunan yang baik. 
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 Memiliki pencahayan dan penghawaan yang baik pada setiap ruang didalam 

bangunan. 

c. Persyaratan Konteks Lingkungan 

 Keamana,kenyaman,dan kebersihan merupakan syarat yang penting dalam 

lingkungan. 

 Lokasi memiliki ketenangan dan terhindar dai kebisingan. 

 Aksesbilitas mudah dan strategis. 

 Memiliki entrance yang mudah dan tidak mengganggu jalan. 

 Kondisi jalan tidak membuat kemancetan sehingga tidak menimbulkan 

kebisingan yang tinggi. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 
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PUSAT PENDIDIKAN 

DISABILITAS 

Anggota didik 
Tuna daksa 

17-40th 
Tuna netra  

17-40th 
Tuna tuna rungu 
wicara 17-40th 

R.Kelas computer 

Belajar ,mendengarkan teori dan 
materi ,pemahaman kurikulum 
,berdiskusi,mengobrol 
,membaca,menulis,bercanda,bekerj
a kelompok,menyalurkan gagasan 
ide dan pendapat,debat positif  

R. Kelas desain 
grafis 

R.kelas bahasa 
inggris 

R.Kelas 
kewirausahaan 

PELATIHAN KETRAMPILAN 
DISABILITAS 

Anggota didik 
Tuna daksa 

17-40th 
Tuna netra  

17-40
th
 

Tuna tuna rungu 
wicara 17-40

th
 

R.Pelatihan Seni 

Melatih kreatifitas,membuat sebuah 
karya,mengembangkan 
inovasi,melatih pola pikir yang kritis 
terhadap 
karya,mengobrol,berdiskusi 
,bekerjasama,beristirahat,makan, 

R.Pelatihan 
Menjahit dan 
Bordir 

R.Perbengkelan 

R.Pelatihan Seni 

 Berkumpul,mengikuti acara yang 
diadakan,menyambut tamu penting 

Seluruh anggota 
didik 

R Aula / 
Audotrorium 

Tabel 4.1 Studi aktivitas pada projek pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disabilitas 
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Merekam music,berkarya 
bernyanyi,memainkan alat music 

Anggota didik 
berbakat 

R,Studio music 

Seminar,berkumpul,mengobrol,me
ndengarkan motivasi. 

Seluruh anggota 
didik 

R,Workshop/Semi
nar 
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Memeriksa 
kesehatan,menyembuhkan 
sakit,istirahat,minum obat 

Seluruh anggota 
didik 

Poliklinik 

Terapi,menggerakkan saraf tubuh 
dan sistem 
gerak,mengobrol,konsultasi 

Seluruh anggota 
didik 

R.Fisioterapi 

Memamerkan karya,menjual 
karya,mengobrol,melihat pameran 
karya.jalan-jalan,membeli karya 

 
Publik 

R,Galeri 

Membaca buku ,melihat-
lihat,meminjam buku,berdiskusi 

Anggota didik Perpustakaan 
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BAB/BAK penghuni Toilet 

Transit barang,meletakkan barang 
antaran,transit barang 
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truk 

Loading Dock 

Meletakkan alat pembersih Staff kebersihan Janitor  
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Beristirahat,tidur,bersantai,makan,
minum,mengobrol,belajar,bergurau,
bersosialisasi,saling bercerita. 

Anggota didik 
disabilitas 

 
R.Tidur 

Makan,mengobrol,mencuci 
piring,minum 

Anggota didik R,Makan 

Memasak,menyediakan 
makanan,menyediakan minuman. 

Staff karyawan 
dan anggota didik 

 
R.Dapur 
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 Berolahraga,bermain,mengobrol,m
engkuatkan tubuh,meningkatkan 
kesehatan 

Anggota didik R.Fitnes 

Beribadah,berdoa,merenung,menc
ari pencerahan 

Seluruh penghuni Masjid 

Bersantai,mengobrol,berkumpul,me
nikmati udara sejuk. 

Seluruh penghuni Taman 
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 BAK ,BAB, mandi,wudlu Anggota didik Toilet 

Menyimpan alat kebersihan Staff asrama Janitor 

Transit barang,transit pasien Seluruh penghuni Loadingdock 

Tempat merokok,mengobrol Anggota didik Smoking area 
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Menganalisa,merawat 
pasien,mendata,menjaga pasien 

Staff perawat R kantor medic 

Memriksa pasien,memberikan 
obat,konsultasi kesehatan 

Staff dokter R.kantor medic 

Konsultasi,berbagi 
cerita,mengobrol,pengembangan 
mental 

Staff psikologi R.konsultasi 
psikoloi 

Pengembangan perilaku 
keseharian,mengobrol,pelatihan 

Staaf fisioterapi R. terapi okupasi 

Pengembangan daya gerak 
tubuh,mengobrol,memeriksa 

Staff fisio terapi R.terapi  saraf 
motorik 
 

S
E

R
V
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S
 Penyimpanan kendaraan ambulan Sopir ambulan Parkir  mobil 

ambulan 
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Transit mobil ambulan Mobil ambulan Loading dock 
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Bertanggung jawab keseluruhan 
operasional.mengatur.mengawasi.
membuat laporan dan data 

Kepala pimpinan R.kepala bagian 

Mengatur absen,megatur 
gaji,administrasi,mengatur 
opresaional 

Kepala TU dan 
Staff TU 

R.TU 

Mengajar,melatih,membimbing 
anggota didik langsung.mengawasi 
lapangan 

Kelompok jabatan 
fungsional 

R.Staff karyawan 

Membuat kurikulum,memeriksa 
data.mengatur operasional 
pendidikan 

Staff bagian 
pendidikan  

R,Staff karyawan 
bag.pendidikan 

Memeriksa data pasien,mengatur 
dan membina rehab sosial 

Staff bagian 
rehab sosial 

R ,Staff karyawan 
bag rehab sosial 

Mengelola arsip.mendata.merekap Staff TU R.Arsip 

Menyimpan barang.merawat 
barang 

Staff TU Gudang Barang 

Menyimpan uang,mengurus 
uang,mengatur pemasukan dan 
pengeluaran 

Bendahara  R.TU 

Mengelola pendaftaran.data 
anggota.rekap keuangan 

Staff Administrasi R.TU 

Berdiskusi,debat,mengobrol,berpen
dapat,berkumpul. 

Seluruh staff R.Rapat 

Memberikan informasi Staff karyawan R.Informasi 

Mengobrol,bertanya,bersilaturahmi,
bersantai. 

Tamu khusus dan 
tamu publik 

R.Tamu 

Mengatur mutu anggota,bekerja 
sama dengan perusahaan 

Bagpenjamin 
mutu danprogram 

R .Staff bag 
pendidikan 
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Beristirahat.tidur,bersantai,mengob
rol wifi-an 

 
Seluruh Staff 

 
R.istirahat staff 

Membuat minuman,membuat 
makanan ringan,mencuci pring,da 
gelas 

Staff OB Pantry 

S
E

R
V

IS
 

BAB,BAK,dan Cuci tangan  Semua staff Toilet 

Menyimpan alat pembersih Staff OB  Janitor 

Mengawasi.memantau 
keamanan,berkeliling 

Staff Security R.Keamanan 

Mengatur listrik dan memperbaiki 
listrik 

Teknisi R. Elektrikal 
mekanikal 

Mengatur daya listrik Teknisi R.Genset 

Mengawasi,memantau,dan 
menjaga lingkungan koomplek 

Staff Security R.CCTV 

Memarkir kendaraan Selmua staff Parkir 

 

4.3.2 Program Besaran Ruang 
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A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bagi Disabilitas (Anggota didik) 

 Utama 

 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

R kelas computer   
8X8,5 
30%(sirkulas) 

 
68m

2
 

20,4  
Tuna daksa 10 

Tuna netra 10 

Tuna rungu wicara) 10 

R. Kelas desain grafis  8X8,5 
30%(sirkulas) 

 
68m

2
 

20,4  
Tunadaksa 10 

Tunarungu wicara 10 

R.kelas bahasa inggris   
5 X4,5  
30%(sirkulas) 

 
22,5m

2 

  6,75 Tuna daksa 10 

Tuna netra 10 

Tuna rungu wicara 10 

R.Kelas kewirausahaan   
8X8,5 
30%(sirkulasi) 

 
68m

2 

20,4 
Tuna daksa 15 

Tuna netra 15 

Tuna runguwicara 10 

R. kelas  Seni   
12X10 
30%(sirkulasi) 

 
120m

2 

  36 
Kelas lukis 10 

Kelas tari 15 12x10 
30%(sirkulasi) 

120 m
2 

   36 

Kelas musik dan vokal 
 

15 20x10 
30%(sirkulasi) 

200 m
2 

   60 

R.Pelatihan perbengkelan   
10X12 
30%(sirkulasi) 

 
120 m

2 

  36 d) Tuna daksa 10 

e) Tuna rungu wicara 10 

R.Pelatihan Menjahit&border   
 
20X10 
30%(sirkulasi) 

 
 
200 m

2 

  60 

f) Tuna daksa 15 

g) Tuna runguwicara 15 

R Aula / Audotrorium 250 25X25 
30%(sirkulasi) 

625m
2 

187,5 

R,Studio music  
4 

4X4 
30%(sirkulasi) 

16 m
2 

   4,8 

R,Workshop/Seminar 
 

 
150 

16X20 
30%(sirkulasi) 

320m
2 

   96 

Jumlah besaran ruang fasilat utama 2531,75m
2 

Tabel 4.2  Kebutuhan Luas Fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disabilitas 
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b) Fasilitas Penunjang 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

 
Poliklinik 

 
7 

9X8 
20%(sirkulasi) 

72 m
2 

14,4 

 
R.Fisioterapi 

 
5 

9X5 
20%(sirkulasi) 

45m
2 

   9 

 
R,Galeri 

 
40 

20X12 
20%(sirkulasi) 

240m
2 

   48 

Perpustakaan 20 18X10 
30%(sirkulasi) 

180m
2 

   54 

Jumlah besaran ruang fasilitas penunjang 662,4 m
2 

c) Fasilitas Servis 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

 
Toilet 

 
1 

2X2,5 
30%(sirkulsi) 

5m
2 

 1,5 

 
Loading Dock 

 
3 

3X4 
20%(sirkulasi) 

12m
2 

2,4 

 
Janitor 

 2X1 
20%(sirkulasi) 

2m
2 

0.4 

Jumlah besaran ruang servis 23,3 m
2 

 Asrama 

a) Fasilitas Utama  

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

R.Tidur Asrama  
 
10,5X6 
30%(sirkulasi) 

 
 
63 m

2 

18,9 

 

 tuna daksa 

 
6 
 

81,9X13(kamar)= 
1064,7m2 

 

 Tuna netra 

 
6 

10,5x6 
30%(sirkulasi) 

63 m
2 

18,9 

81,9X12(kamar)=9
82,8m

2
 

 

 tuna runguwicara 

 
6 

10,5x6 
30%(sirkulasi) 

63 m
2 

18,9 

81,9X10(kamar)=8
19m

2
 

 
R,Makan 

 
210 

20x23 
30%(sirkulasi) 

460m
2 

 138 

 
R.Dapur 

 
5 

8x6 
20%(sirkulasi) 

48m
2 

   9,6 

Jumlah besaran ruang fasilitas utama 3.522,1 m
2 

b) Fasilitas Penunjang 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

R.Fitnes 10 10x18 
20%(sirkulasi) 

180 m
2 

   36 
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Masjid 50% 15x20 
20%(sirkulasi) 

300m
2 

   60 

Taman 10 10x12 
20%(sirkulasi) 

120 m
2 

   24 

Wisma pengunjung 10 3x4 
20%(sirkulasi) 

12 m
2 

   2,4 

Jumlah besaran ruang fasilitas penunjang 734,4m
2 

c) Fasilitas Servis 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

 
Toilet 

 
1 

2X2,5 
20%(sirkulasi) 

5m
2 

 1 

 
Loading Dock 

 
3 

3X4 
20%(sirkulasi) 

12m
2 

   2,4 

 
Janitor 

 2X1 
20%(sirkulasi) 

2m
2 

0.4 

Smoking area 5 6x5 
20%(sirkulasi) 

30m
2 

   6 

Jumlah besaran ruang fasilitas servis 58,8m
2 

 Tim medis 

a) Fasilitas Utama 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

R Kantor medic 2 4x5 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

  4 

R.Konsultasi psikoloi 2 4x5 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

  4 

R. Ahli terapi okupasi 2 4x5 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

  4 

R.Ahli terapi  saraf motorik 2 
 

4x5 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

  4 

R.Perawat 4 4x5 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

  4 
R.Dokter 2 4x6 

20%(sirkulasi) 
24m

2 

  4,8 

Jumlah besaran fasilitas utama 148,8 m
2 

b) Fasilitas Servis 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

Parkir  mobil ambulan  6x4 
20%(sirkulasi) 

24m
2 

   4,8 

Loading dock  3x4 
20%(sirkulasi) 

12m
2 

   2,4 

Jumlah besaran fasilitas Servis
 

43,2 m
2 

 kantor pengelola 

a) Fasilitas utama 

Ruang Kapasitas Besaran  Ruang Jumlah 

R.kepala bagian  
1 

3x4 
20%(sirkulasi) 

12m
2 

   2,4 
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R.TU 8 10x12 
20%(sirkulasi) 

120m
2 

   24 

R.Staff karyawan 30 20x18 
20%(sirkulasi) 

36m
2 

   7,2 

R,Staff karyawan  
bag.pendidikan 

14 10x12 
20%(sirkulasi) 

120m
2 

   24
 

R ,Staff karyawan  
bag rehab sosial 

 
8 

8x9 
20%(sirkuls) 

72 m
2 

14,4 

 
R.Arsip 

 
1 

3x4 
20%(sirkulasi) 

12 m
2 

   2,4 

 
R.Rapat 

 
50 

20x10 
20%(sirkulasi) 

20m
2 

 4 

 
R.Informasi 

 
1 

3x3 
20%(sirkulasi) 

9m
2 

1,8 

 
R.Tamu 

 
8 

6x8 
20%(sirkulasi) 

48m
2 

  5,6 

Jumlah besaran fasilitas utama 534,8 m
2
 

b) fasilitas penunjang 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

 
R.istirahat staff 

 
2 

4x5 
20%(sirkulasi) 

20 m
2 

  4 

 
Gudang Barang 

 
1 

4x4 
20%(sirkulasi) 

16 m
2 

   3.2 

 
Pantry 

 
1 

2x3 
20%(sirkulasi) 

6 m
2 

 1,2 

Jumlah besaran fasilitas penunjang 50,4 m
2 

 

c) Fasilitas servis 

Ruang Kapasitas Besaran Ruang Jumlah 

 
Toilet 

 
1 

2x2.5 
20%(sirkulasi) 

5 m
2 

1 

 
Janitor 

 2x1 
20%(sirkulasi) 

2 m
2 

0,4 

R.Keamanan 7 3x2.5 
20%(sirkulasi) 

7.5m
2 

1,5 

 
R. Elektrikal mekanikal 

2 3x3 
20%(sirkulasi) 

9 m
2 

1,8
 

 
R.Genset 

 
2 

3x4 
20%(sirkulasi) 

12 m
2 

2,4 

 
R.CCTV 

 
2 

3x4 
20%(sirkulasi) 

12 m
2 

2,4 

Jumlah besaran fasilitas servis  57 m
2
 

 

A. Kebutuhan Luas Lahan pada pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi disablitas 
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Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disablitas terdiri dari 2  

lantai kebutuhan total luasan ditunjukan dengan tabel 4.3:  

 

BIDANG FASILITAS LUAS m
2 

A
N

G
G

O
T

A
 

D
ID

IK
 

 Pusat pendidikan dan 
pelatihan 

Utama 2531,75 

Penunjang 662,4 

servis 23,3 

 Asrama Utama 3522,1 

Penunjang 590,4 

servis 58,8 

 
TIM MEDIS 

Utama 148,8 

Penunjang 43,2 

 
PENGELOLA 

Utama 534,8 

Penunjang 50,4 

servis 57 

JUMLAH TOTAL LUASAN BANGUNAN 8.222,95m
2 

B. Besaran Ruang Area Parkir Dan Taman (outdoor) 
Besaran ruang area parkir dan taman (outdoor) 

Jenis Kps orang Kps 
kendaran 

besaran 

Parkir pengunjung 
wisma 

20 orang Asumsi 80% 
Motor,15 % Mobil,5% 
Angkutan umum 

3 mobil 
8 motor 

15x3=45 
8x2,2=17,6 

Parking pengunjung 
tamu 

100 orang (Asumsi) 10% 
Angkutan Umum , 50% 
Motor, 40% Mobil 

10 mobil 
25 motor 

15x10=150 
25x2,2=55 

Parkir pengelola 87 orang dibagi dengan 
2 shift Asumsi 35% 
Motor,12% Mobil,3% 
naik angutan umum x2 
Sift (total100%) 

10 mobil 
30motor 

15x10=150 
30x2,2=66 

Jumlah total+150 % 
483,6 x 150% =725,4 
483,6+725,4 = 1.209 m

2 

483,6m
2  

Taman 10 orang   
 

10x12=120 m
2
 

120x20%(sirkulasi)=24 

1.209 m2 + 144 m2= 1.333m2 
Total Keseluruhan = 
1.353m2 

 

Nama Area Bangunan Jumlah  Luasan (m
2
) 

Luas Total Outdoor 1.353 m
2
 

Luas Ruang 8.222,95m
2
 

 

 

Tabel 4.3 Kebutuhan Luas  Lahan pada pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disablitas 

 

Tabel 4.4 Besaran Ruang Fasilitas Outdoor 

 

Tabel 4.5 Spekulasi Besaran Ruang Area Bangunan 
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Luas Kebutuhan Tapak 

Luas Kebutuhan Tapak = (Luas Total Bangunan÷KLB)+total luas                          

      outdoor 

       (8.222,95 m2 ÷ 0,8)+1.353 m2 

    = 10.278,69 m2 + 1.353 m2 

    =11.631,69 m2 

Luas Lantai Dasar  = Luas Kebutuhan Tapak x KDB 60% 

                 11.631,69 m2 X 60% 

    = 6.979,01 m2 

Luas Ruang Terbuka = Luas Kebutuhan Tapak – Lantai Dasar 

                 11.631,69 m2 - 6.979,01 m2 

    = 4.652,68 m2 

Luas RTH   = Luas Ruang Terbuka x 40% 

                 4.652,68 m2 x 40% 

    = 1.861,07 m2 

C. Analisis Site 

Penentuan lokasi site  

 

 

 

 

4.3.3 Program sistem struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Tapak Keseluruhan = 

15.280 m2 

Luas Tapak yang dibutuhkan = 

= 11.631,69 m2 

Karena Luas Tapak 

Keseluruhan > Luas Tapak 

yang dibutuhkan , maka tapak  

memenuhi syarat. 

Gambar.4. 1 Analisis Site Terpilih 
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4.3.3.1  Program sistem struktur Bawah 

 

 

Pondasi setempat (single flooting) 

Pada pemakaian pondasi setempat ini masih 

tetap diperlukan adanya pondasimenerus, tetapi 

fungsinya tidak mendukung beban bangunan 

melainkan untuk tumpuanmencor balok sloof. 

Ukuran dan bentuk pondasi menerus dibuat 

lebih kecil dan letaknyatidak perlu sama dalam 

denganpondasi setempat (pondasi utama).  
Gambar 4.2 pondasi setempat 

Sumber,https://www.google.co.id/search?q= 

pondasi+setempat&source=lnms&tbm=24 may 2017,14,23PM 

Pondasi lajur menerus(continuos flooting) 

Pondasi jalur/ pondasi memanjang (kadang 

disebut juga pondasi menerus) adalah jenis 

pondasi yang  digunakan untuk mendukung beban 

memanjang atau beban garis, baik untuk 

mendukung beban  dinding atau beban kolom  

dimana penempatan kolom  dalam jarak 

yang dekat dan fungsional kolom  tidak terlalu 

mendukung beban berat sehingga pondasi tapak 

tidak terlalu dibutuhkan. 
Gambar 4.3  pondasi lajur menerust 

Sumber,https://www.google.co.id/search?q=macam 

+pondasi+dangkal&source=lnms&tbm=isch&sa 24 may 

2017,14,23PM 

Pondasi pelat (plate foundation) 

Digunakan untuk mendukung beban titik individual 

seperti  kolom struktural. Pondasi pini dapat dibuat 

dalam bentuk bukatan (melingkar),  persegi atau 

rectangular. Jenis pondasi ini  biasanya terdiri 

dari lapisan beton bertulang   dengan  ketebalan yang 

seragam, tetapi pondasi pad  dapat juga dibuat dalam 

bentuk bertingkat  atau haunched jika pondasi ini 

dibutuhkan   untuk menyebarkan beban dari kolom 

berat. Pondasi  tapak  disamping  diterapkan dalam 

pondasi dangkal dapat juga  digunakan untuk pondasi 

dalam. 
Gambar 4.4pondasi lajur menerus 

Sumber,https://www.google.co.id/search?q= 

macam+pondasi+pelat&source=lnms&tbm=isch 24 may 2017,14,23PM 

 

Tabel 4.6 Program  pondasi pada projek 
 

https://khedanta.files.wordpress.com/2011/08/pad-foundation.png
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4.3.3.2 Program Struktur Sistem Tengah  

Struktur tengah merupakan struktur yeng menerima beban dari 

struktur atas dan menyalurkanyan kepada struktur bawah.Pada perancangan 

konsep desain akan sangat diperlukan struktur tengah dalam desainya yang 

akan memperkuat bangunan tersebut.. 

Terdapat beberapa struktur tengah yang akan digunakan yaitu berupa 

f) kolom 

g) balok 

h) dinding 

i) plat lantai 

j) lantai 

c) kolom 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang 

memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan 

yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga 

keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat 

menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga 

runtuh total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). 

a.1 Jenis-Jenis Kolom 

Menurut Wang (1986) dan Ferguson (1986) jenis-jenis kolom ada 

tiga, yaitu : 

4. Kolom ikat (tie column). 

5. Kolom spiral (spiral column). 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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6. Kolom komposit (composite column). 

 

Gambar 4.5  kolom struktrur 
sumber,https://www.google.co.id/sea
rch?biw=1310&bih=612&tbm=isch&s

a=1&q=kolom&oq=kolom&gs_l 
28May2017,08.55Am 

 
 
 
 

Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom 

ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan 

batang tulangan pokok memanjang, yang pada jarak 

spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah 

lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan 

pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya 

Kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama 

dengan yang pertama hanya saja sebagai pengikat 

tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang 

dililitkan keliling membentuk heliks menerus di 

sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan spiral adalah 

memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi 

cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu 

mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur 

sebelum proses redistribusi momen dan tegangan 

terwujud 

Struktur kolom komposit, merupakan komponen struktur 

tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan 

gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi 

batang tulangan pokok memanjang 

Pada perencanaan desain ini akan menggunakan kolom sebagai struktur tengahnya  

yang mana akan didesain dengan bentuk struktur rangka yang akan menyalurkan beban 

struktur atas menuju struktur bawah pada dimensi kolom akan disesuaikan oleh beban 

yang akan diterima sehinggga memiliki sifat kokoh 

 

d) Balok 

Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan 

dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-

elemen kolom penopang. Selain itu ring balok juga berfungsi sebagai 

pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom 

tersebut tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya 

semula. 

Tabel 4.7 Program Struktur dan  kolom bangunan  

 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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Beberapa jenis balok antara lain : 

Balok sederhana bertumpu pada kolom 

diujung-ujungnya, dengan satu ujung 

bebas berotasi dan tidak memiliki momen 

tahan. Seperti struktur statis lainnya, nilai 

dari semua reaksi,pergeseran dan 

momen untuk balok sederhana adalah 

tidak  

 

tergantung bentuk penampang dan materialnya. 

 Balok teritisan adalah balok sederhana yang memanjang melewati salah satu 
kolom tumpuannya. 

 Balok dengan ujung-ujung tetap ( dikaitkan kuat ) menahan translasi dan rotasi 

 Bentangan tersuspensi adalah balok sederhana yang ditopang oleh teristisan dari 

dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen nol. bih dari  

Balok yang digunakan pada desain perancangan ini merupakan Balok beton Pelat 

beton yang dicor di tempat yang mana dikategorikan menurut bentangan dan bentuk 

cetakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Balok struktrur 

sumber,http://ariefkurnia97.blogspot.co.id/2016/04/strukt

ur-gedung-bagian-atas.html (28 july 2017,1018 am) 

Tabel 4.8 Program jenis  balok bangunan  pada projek 
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c) Dinding 

Pada beberapa tektur dinding akan menggunakan beberapa macam dinding  

c.1 TEKSTUR DINDING KAMPROT  

Pada beberapa ruang sebagai mempermudah tuna netra dalam mengenali ruang. 

 

Gambar4.7 Dinding Kamprot 
Sumber,https://www.google.co.id/search?q=dinding+kamprot&source=lnms&tbm=isch&s

a1 august 2017,20.13 pm. 
Kamprot pada dasarnya adalah teknik pengaplikasian adukan beton untuk membuat 

permukaan dinding menjadi bertekstur. Teknik ini sangat bertolak belakang dengan 

penerapan plesteran dan acian yang notabene bertujuan untuk meratakan dan 

memperhalus permukaan dinding. Dengan permukaan yang tidak rata dan memiliki tekstur, 

penampilan dinding menjadi unik dan lain daripada yang lain. Kesan alaminya pun 

lebih terasa. 

c.2 DINDING BATU BATA 

pada perancangan beberapa ruangan akan menggunakan 

dinding ½ bata dan 1 bata .pada beberapa bagian ruang akan 

menggunakan dinding batu bata dalam pengaplikasianya karena 

prsesnya cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya mahal 

.dinding batu bata juga dapat memberikan kenyamanan 

terhadap penghuni bangunan. 

Gambar 4.8  dinding  batu bata 

Sumber, : http://rumahrich88.blogspot.com/2012/06/macam-macam-dinding.html1 august 
2017,20.20 pm 
c.3 DINDING BATU ALAM : 

Dinding batu alam biasanya terbuat dari batu kali utuh atau 

pecahan batu cadas. g.Dinding dari batu alam umumnya 

memiliki ketebalan min. 30 cm, sehingga sudah cukup kuat 

tanpa kolom praktis.dinding batu ala mini juga digunakan untuk 

membedakan setiap ruang yang ada yang mana akan berguna 

bagi disabilitas tuna netra dalam mengenali ruang. 

Gambar4.9 Dinding Batu Alam 

Sumber: http://rumahrich88.blogspot.com/2012/06/macam-macam-dinding.html1 august 2017,20.20 
pm 

 

https://fitricanthropus.files.wordpress.com/2014/01/bata_merah.jpg
https://fitricanthropus.files.wordpress.com/2014/01/batu_alam.jpg
https://www.google.co.id/search?q=dinding+kamprot&source=lnms&tbm=isch&sa
https://www.google.co.id/search?q=dinding+kamprot&source=lnms&tbm=isch&sa
http://rumahrich88.blogspot.com/2012/06/macam-macam-dinding.html
http://rumahrich88.blogspot.com/2012/06/macam-macam-dinding.html
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d) plat lantai 

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah 

langsung,  merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan 

tingkat yang lain.  Plat lantai didukung oleh balok-balok yang 

bertumpu pada kolom-kolom bangunan. 

e) Lantai 

 

LANTAI 

Keramik 

Lantai keramik digunakan sebagai salah satu pada ruang-ruang public seperti,lobby,ruang 
pengelolaan,  ruang asrama, dapur, kamar mandi. 

Kelebihan  

 

Gambar 4.11 Keramik 
Sumber,https://www.google.co.id/search?biw
= 
1310&bih=612&tbm=isch&sa=1&q=keramik&
oq= 
keramik&gs_l20 july2017,12.16pm 

 Bahan material dapat tahan lama. 

 Motif dan warna  beragam 

 Tahan api 

 Tahan zat kimia 

 Tahan goresan 

 Perawatan mudah 
 

Kekurangan  

 Dapat menyerap dingin  

 Kurang nyaman diinjak jika kondisi basah, 
karena  jenis material keras dan licin. 

 Mudah pecah saat pemasangan dan saat 
pengangkutan. 

 
 

Plat Lantai Beton 

Plat lantai beton bertulang umumnya dicor ditempat, 

bersama-sama balok penumpu dan kolom pendukungnya. 

Dengan demikian akan diperoleh hubungan yang kuat 

yang menjadi satu kesatuan, hubungan ini disebut jepit-

jepit.  

 
Gambar, 4.10 Plat Lantai Beton 
sumber,https://www.google.co.id/search?biw=1310&bih= 
612&tbm=isch&sa=1&q=plat+lantai+beton&oq 
20 july 2017,11.12am 

Plat lantai dari beton mempunyai keuntungan antara lain : 

  Mampu mendukung beban besar 

  Merupakan isolasi suara yang baik 

 Tidak dapat terbakar dan dapat lapis kedap air, jadi diatasnya boleh dibuat dapur dan km/wc 

 Dapat dipasang tegel untuk keindahan lantai 

 Merupakan bahan yang kuat dan awet, tidak perlu perawatan dan dapat berumum panjang. 

Tabel 4.9 Program  jenis-jenis lantai pada projek 
 

https://www.google.co.id/search?biw=%201310&bih
https://www.google.co.id/search?biw=%201310&bih
https://www.google.co.id/search?biw=%201310&bih
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Lantai Geranit 
Digunakan sebagai pilihan pada, lobby / hall,. 

Kelebihan 

  

Gambar 4.12  Lantai  Granit 
Sumber:https://www.google.co.id/search?q= 
kelebihan+dan+kekurangan+lantai+granit&so
urce20 july2017,12.21pm 

 memiliki kesan mewah 

 Tahan Api 

 Mampu menahan beban berat 

 Tahan goresan 

Kekurangan 

 Mahal  

 Bila terkena cairan berwarna tidak mudah 
hilang 

 dibutuhkan perawatan lebih 
 

Lantai Beton Expoxy 
Digunakan sebagai pilihan lantai pada ruang publik  

Kelebihan 

 

Gambar 4.13  Lantai  Beton Expoxy 
Sumber: http://kontraktorepoxylantai.com/epoxy-
floor-atau-epoxy-lantai/20 july2017,12.25pm 

 daya tahan yang kuat dan Tahan lama 

 Hemat 

 tidak mudah pecah dan rusak 

 memiliki kesan bersih 

Kekurangan 

 Permukaan beton minimal beton K-300 

 pelaksananan permukaan harus bersih dari 
sampah, debu dan kotoran lain. 

 

Tactile Paving & Grass Block 
Digunakan sebagai penunjukk arah bagi disabilitas,area parkir, taman dan lantai outdoor 

 Cara Pemasanganya mudah 

 Tidak mudah rusak oleh cuaca 

 mudah menyerap air sehingga menjaga 
keseimbangan tanah 

 Tidak mudah rusak oleh beban kendaraan 

 mudah dibongkar dan dipasang kembali 

 beratnya lebih ringan disbanding pengeras 
jalan lainya 

 memiliki tekstur yang mudah dikenali 
 
Kekurangan 

 Pemasangan  tidak benar ,maka penataanya 
akan mudah tergeser dan pemasangan pola 
cepat berubah  

 Jika satu lepas , bagian yang lain juga mudah 
lepas 

 

 

 
Gambar 4.14  tactile Paving & Grass Block 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q= 

grass+block+paving&source,20 july2017,12.18pm) 

 

 

 

https://www.google.co.id/search?q
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4.3.3.3 Program Struktur Sistem Atas 

a) Jenis Atap  

 

 
 

 
Gambar,4.15 , jenis-jenis atap 

sumber http://rahman-h-

syahputra.blogspot.co.id/2014/11/atap.html1 
august 2017,20.25 pm 

m)    Atap silang merupakan gabungan dari 
beberapa atap pelana yang bebentuk menyilang 
seperti tanda plus. Atap silang juga dapat 
menggunakan atap perisai. 

n) Atap Gabungan 
            Atap gabungan merupakan gabungan dari 

atap-atap lain. Pada umumnya atap yang 

digunakan untuk digabungkan adalah atap perisai 

dengan pelana. 
o) Atap Datar(Plat Dak) 

Kelebihannya : 

 Cenderung lebih praktis karena bentuknya dan 
tidak terlalu rumit. 

 Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan 
atap sehingga fleksibel  

Kekuranganya : 

 Kurang mampu mengalirkan air sehingga 
menimbulkan genangan yang memungkinkan 
terjadinya kebocoran. 

p) Atap Sengkuap/Sandar 
. Pada bentuk atap sandar menggunakan 
konstruksi setengah kuda – kuda untuk 
mendukung balok gording. Kemiringan atapnya 
dapat diambil 30 derajat atau40

o 
 

 

 

b) Jenis Penutup Atap 

 

Keramik 

 
 

Jenis keramik ini  termasuk perkembangan dari tanah liat yang di-

finishing glazur di bagian atasnya.Pada genteng keramik ini dapat 

diaplikasikan terhadap bangunan pusat pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan bagi disabilitas karena memiliki mutu yang cukup baik dalam 

menangani air hujan dengan kemiringan 30 derajat dan tahan angin 

Gambar 4.16 Penutup Atap Keramik 

Metal 

 

Atap metal biasanya terbuat dari baja ringan (zincalume steel). jenis 

material ini dilengkapi teknologi yang bisa memantulkan panas sehingga 

rumah bisa terasa sejuk. Atap jenis ini pun ramah lingkungan karena 

bisa didaur ulang, anti api, karat, dan bebas perawatan. 

Gambar 4.17 Penutup Atap Metal 

Tanah Liat 

 

atap berbahan tanah ini kuat terhadap angin ataupun ketika curah hujan 

tinggi. Walaupun ukuran serta variasinya tak begitu banyak, namun, 

kelebihannya jenis atap ini lebih murah. Dalam penggunaannya, 

membutuhkan rangka yang dipasang pada kemiringan tertentu 

Gambar 4.18  Penutup Atap tanah liat 

Sumber, Sumber,http://fotorumahidaman.com/20-model-dan-jenis-atap-rumah-terpopuler-2017.html 20 
july 2017,03.14PM 

Tabel 4.11 Program jenis penutup atap pada projek  
 

Tabel 4.10  Program Jenis  Atap pada projek 
 

http://rahman-h-syahputra/
http://rahman-h-syahputra/
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4.3.4 Program Sistem Utilias 

Program sistem utilitas ditunjukan pada tabel 4.11 

 

Sistem Utilitas Keterangan 

Sistem 
Pencahayaan  

 Pencahayaan alami , berasal dari jendela dan skylight., ditunjukkan 
pada gamabr 4.31 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.19 Sistem Pencahayaan Alami 

Sumber: Dta Arsitek 1 
 

 Pencahayaan Buatan, digunakan pada beberapa fasilitas yang 
berada pada bangunan yaitu menggunakan jenis lampu balok atau 
neon, pada ruang kantor, ruang kelas,ruang pelatihan dan asrama 
yang mana lampu TL ini cukup hemat dalam pemakainya . 

 
Gambar4.20Lampu TL(tube lamp) 
Sumber: http:// google lamp tl.com /tube -

lamp -atau-lantai-tube/20 july2017,12.25pm 
 
 

 
 

Sistem 
Penghawaan 

Pada sistem penghawaan perancangan desain ini akan menggunakan 
penghawaan alami dan buatan yang mana pada penghawaan alami 
akan memaksimalkan sirkulasi bukaan seperti jendela, 

 
 
 
 
Gambar 4.21 jendela  
Sumber; data arsitek jilid 1 
 
 

Sedangkan untuk penghawaan buatan akan menggunakan air 
conditioner dengan sistem split wall yang mana akan digunakan untuk 

ruang kelas dan ruang kantor 
 
Gambar 4.22  AC Split wall 
Sumber; http:// google ac split 
wall.com /split-wall -atau-

ac/split/wall/20 july2017,12.25pm 
 
 

Tabel 4.12  Program Sistem Utilitas pada projek 

http://rumah73.com/
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Sistem Elektrikal 

 
Gambar diagram 4.23 Sistem Jaringan Listrik 

sumber:https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q
=skema+sistem+jaringan+listrik&oqlank blogspot.com28 may 2017,20.18 pm 

 
Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama. 

Setelah melalui transformator (trafo), aliran tersebut dialirkan ke panel 
utama dan dilanjutkan ke beberapa sub panel untuk diteruskan ke 
semua perangkat listrik yang ada di dalam bangunan.  

Untuk keadaan darurat disediakan generator set yang dilengkapi 
dengan automatic switch system yang secara otomatis (dalam waktu 
kurang dari 5 detik) akan langsung menggantikan daya listrik dari 
sumber utama PLN yang terputus.karena listrik sangat diperlukan bagi 
para disabilitas sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan saat 
beraktivitas 

Sistem Jaringan 
Air Bersih 

 
Gambar 4.24 sistem jaringan air 
bersih 

Pada perancangan bangunan ini 
pada sistem mendistribusi air bersih 
diperoleh dari dua sumber, yaitu 
berlangganan dari PDAM dan 
pengadaan mandiri melalui sumur. 
Untuk menampung  pasokan air akan 
digunakan bak penampungan. 
Keberadaan bak ini selain 
memperingan kerja pompa yang terus 
menerus bekerja akan mampu 
penghematan konsumsi listrik. 
Pendistribusian air ke ruang ruang 
akan menggunakan prinsip down  
feed 

Sistem Jaringan 
Air Kotor 

 
Gambar diagram 4.25 Proses air bersih dan kotor 

sumber Https//www.google.co.id/search?/=bowplank+ 
blogspot+source=Inms&tbm=28 may2017,21.09pm 

Sistem 
Pemadaman 
Kebakaran  

Panel control, fire detector, smoke detector,heat detector, flame detector 
yang diletakan pada setiap ruangan  
sprinkle dan hydrant 
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Sistem 
Pembuangan 
Sampah 

Sistem pembuangan sampah pada pusat pendidikan dan pelatihan 
ketrampilan disabilitas sebgai berikut jenis sistem pembuangan sampah 
yaitu sampah organic, sampah non-organik, dan sampah kertas, yang 
kemudian akan dibuang ke TPS kota. 

 
gambar diagram 4.26 Proses pengolahan sampah 

sumberhttps://www.google.co.id/search?q=pengolahan+sampah&source
=lnms&tbm=isch&sa28 may2017,23.11pm 

Sistem 
Telekomunikasi 

Konsep Perancangan Jaringan Telekomunikasi dan Media Jaringan 

telekomunikasi dan media pada bangunan terdiri atas jaringan 

komunikasi, internet, dan multimedia (data).  

Jaringan komunikasi menggunakan penyedia jasa PT Telkom, 

penggunaan beberapa telpon induk dengan masing -masing ekstensi 

untuk departemen terkait. 

Komunikasi internal antar ruang atau lintas bangunan dapat 

menggunakan intercom. 

Sistem Keamanan 
 
 
 
 

Sistem keamanan yang diterapakan adalah pengamanan  dengan  
sistem jaga ( security ) dan penggunaan CCTV untuk pengawasan 
selama 24 jam full 

 

Sistem 
Transportasi 
Vertikal 

a) Tangga  
 

Tangga merupakan suatu 

sambungan yang dapat dilalui antara 

tingkat sebuah bangunan, dan dapat 

dibuat dari kayu, pasangan batu, baja, 

beton bertulang. 

gambar diagram 4.28 Tangga 
sumberhttps://www.google.co.id/search?biw=1366&bih= 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq=30may2017,08.19am 
d) Lift 

Lift akan digunakan baginpara disabilitas dalam 

akses tranportasinya yang mana juga melatih 

para disabilitas dalam kehidupan manusia 

normal 

 
 

gambar diagram 4.29 Lift 

sumber:https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih= 
662&tbm=isch&sa=1&q=lift&oq=30may2017,08.19am 
 
 
 
 

Gambar 4.27  CCTV 

sumberhttps://www.google.co.id/search?biw=136

6&bih=cctv&og 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq= 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq= 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq= 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq= 

662&tbm=isch&sa=1&q=tangga&oq= 
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c) Ramp 

  
Ramp digunakan pada bangunan dengan 

harapan orang penyandang cacat dapat tetap 

menikmati seluruh fasilitas. Diperkirakan 

kemiringan ramp 6% menurut data arsitek dan 

diselesaikan dengan tekstur kasar sebagai anti slip 

Gambar diagram 4.30Lift 
Sumber:Data Arsitek jilid 2 dan 3 

4.3.5 Pemanfaatan Teknologi 

G. Teknologi Photovoltaic 

  

Mengetahui pengertian dari Solar Photovoltaic System (PV) atau disebut 

ju ga Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Teknologi PV (Sel 

Surya) berbasis Silikon . 

Panel Photovoltaic (PV panel) adalah sumber listrik pada sistem 

pembangkit listrik tenaga surya, material semikonduktor yang mengubah 

secara langsung energi sinar matahari menjadi energi listrik. Daya listrik 

yang dihasilkan PV berupa daya DC.cara kerja panel surya photovaltaic 

4. Cara kerja menggunakan grid-connected panel sel surya photovoltaic. 

5. Modul sel surya photovoltaic mengubah energi surya menjadi arus listrik DC. 

Arus listrik DC yang dihasilkan ini akan dialirkan melalui inverter (konversi 

daya) yang mengubahnya menjadi arus listrik AC, yang secara otomatis juga 

akan mengatur seluruh sistem. 

6. Listrik AC akan didistribusikan melalui panel distribusi indoor yang akan 

mengalirkan listrik sesuai kebutuhan alat elektronik (televisi, radio, AC, 

pompa air dll). Besar dan biaya konsumsi listrik yang dipakai akan diukur 

dalam Watt-Hour Meter. 

 

gambar4.31, Photovaltoic 

Sumber, http://jatas.co.id/2015/09/cara-kerjaphotovoltaic/?lang=id20 august 2017.12.31pm 

&sa=X&ved 
 

http://jatas.co.id/2015/09/cara-kerjaphotovoltaic/?lang=id20
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H. Lampu Jalan dengan Panel Surya 

Lampu Penerangan Jalan Umum 

Tenaga Surya  (PJU-TS) adalah lampu 

penerangan jalan yang menggunakan 

cahaya matahari sebagai sumber energi 

listriknya. 

  

Menggunakan Modul/Panel Surya yang kemudian diubah menjadi listrik melalui 

proses photovoltaic. Lampu Jalan Tenaga Surya ( PJU Tenaga Surya) secara 

otomatis dapat mulai menyala pada sore hari dan padam pada pagi 

hari.Menggunakan Lampu LED jenis hi-power yang sangat terang, hemat energi 

dan tahan lama . Masa pemakaian Lampu LED bisa mencapai 50.000 jam dengan 

sumber daya DC. 

I. Sliding Door Automatic 

 

 

 Umumnya digunakan pada pintu entrance ataupun pintu indoor. Pintu otomatis 

ini dapat dihubungkan dengan sensor untuk fungsi otomatisasi dan akses kontro 

sistem 

J. Diamond, keyboard ramah difabel 

Diamond tersebut dibuat dari kotak kayu dengan 

tombol yang dipasang secara melingkar. Tujuannya 

agar semua tombol 

itu bisa dijangkau secara mudah dengan jemari 

kaki. Bagian atas keyboard didesain miring hingga 

15 derajat.  

Gambar diagram 4.33 Sliding Door Automatic 
Sumber:https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=

Sliding+Door+Automatic&oq 

gambar 4.32, lampu jalan tenaga listrik panel surya 
Sumber,https://www.google.co.id/search?q=lampu+jalan+panel+surya 20august 2017,13.01 pm, 

http://jatas.co.id/2015/09/cara-kerjaphotovoltaic/?lang=id20 august 2017.12.31pm 

&source 

 

Gambar,4.34 Diamond keyboard ramah difabel. 
Sumber http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu/JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN 
KHUSUS//26Augst 2017,16.15 pm 

 

http://alpensteel.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=25&vmcchk=1
http://alpensteel.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=25&vmcchk=1
http://alpensteel.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=25
http://alpensteel.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=24&vmcchk=1
http://alpensteel.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=25&vmcchk=1
http://jatas.co.id/2015/09/cara-kerjaphotovoltaic/?lang=id20
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Jumlah tombol telah disederhanakan jumlahnya. Tombol numerik, 

simbol dan fungsi khusus disatukan dengan tombol abjad. Dalam satu 

keyboard terdapat 32 tombol. 

K. JAWS (Job Access With Speech) 

 

Cara kerja JAWS adalah dengan membaca semua tulisan yang 

muncul pada layar, Peneliti dari ITB, memodifikasi JAWS versi 7.10. 

Pada prototipe ini teks yang dipindai kemudian dikonversikan 

oleh openbook, kemudian komputer akan membacanya kata per kata 

secara otomatis. Sebelumnya pun telah dimasukkan ke dalam komputer 

perbendaharaan kata dari kamus hingga 10 miliar kata.  

JAWS mampu membaca teks namun JAWS tidak bisa 

membaca grafik yang menyulitkan, gambar tanpa caption dan program 

berbasis flash. 

4.3.6 Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi projek  Museum dan Pusat Pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan disabilitas berada di BWK VIII ,Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  

 

Gambar 4.36 : Peta BWK VIII Kota 

Semarang 

Sumber: Perda No.14  Tahun 2011 

gambar 4.35, JAWS(Job Access With 

Speech)  
Sumber,http://ejournal.unp.ac.id/index.p
hp/jupekhu/JURNAL ILMIAH 
PENDIDIKAN KHUSUS//26Augst 

2017,16.15 pm 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus
https://id.wikipedia.org/wiki/Grafik
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 Kecamatan Gunungpati  terletak di bagian selatan Kota Semarang, 

berbatasan langsung dengan Ungaran. Dari pusat Kota Semarang jaraknya 

sektar 17 km.  Wilayah Gunungpati  didominasi perbukitan dengan 

ketinggian + 300 meter dari permukaan laut.Kecamatan Gunungpati 

 merupakan daerah pengembangan kota yang memiliki. Jumlah 

penduduknya 70.901 jiwa atau 20.605 KK dan memiliki 16 kelurahan yaitu  

 

1. Cepoko  2. Gunungpati  3. Jatirejo 4. Kalisegoro 

5. Kandri 6. Mangunsari 7. Ngijo 8. Nongkosawit 

9. Pakintelan 10. Patemon 11. Plalangan 12. Pongangan 

13. Sadeng 14. Sekaran 15. Sukorejo 16. Sumurejo 

. 

Tapak berada di Kelurahan Pakintelan yang mana Kelurahan Pakintelan 

memilik Luas Wilayah  274.808 ha yang  terbagi   24 RT  6 RW dengan 

jumlah Jumlah Penduduk  =   4.049    jiwa dan kawasan kelurahan pakintelan 

termasuk zona permukiman warga gunung pati sehingga sekitar kawasan 

kelurahan pakintellan terdapat banyak rumah warga dan pertokoan kecil 

Kel. Kandri zona 
wisata alam 

Kel.Mangunasari zona 
wisata rekreasi  

Kel.Ngijo zona 
permukiman 

Kel. Gunungpati zona 
wisata kulina 

Kel.Patemon Zona 
Kawasan Perumahan 

Kel.Pakintelan zona 
permukiman warga 

Kel.Sekaran zona 
kawasan pendidikan 
 

Gambar 4.37 : peta pembagian wilayah keluruhan kecamatan Gunungpati 
Sumber:https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=Peta+Kelura

han+Gunungpati=29august 2017,23.11PM 
 

Tabel 4.13  Data Kelurahan Kec,Gunungpati 
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Potensi : 

 Berada di Semarang bagian atas, kemungkinan terjadi banjir sangat 

kecil dan sangat cukup tenang sehingga sangat mendukung untuk 

kegiatan meditasi. 

 Banyak terdapat vegetasi,sehingga lingkungan masih terasa sejuk 

 Fasilitas umum yang terdapat di BWK VIII sudah cukup memadai 

 Jarang sekali terjadi kemacetan 

 Sudah ada transportasi umum yang melewati jalur menuju Gunung 

Pati. 

 Merupakan kawasan yang cocok untuk digunakan sebagai 

pendidikan dan pelatihan. 

Kendala : 

 Lokasi  berada tidak terlalu dekat dengan Pusat Kota Semarang 

sehingga memerlukan waktu untuk menuju lokasi. 

 Lahan berkontur 

 Pada malam hari sepi, jarang ada kendaraan yang lewat sehingga 

rawan terjadi tindakan anarkis. 

 Beberapa bagian lahan termasuk lahan yang memiliki tanah gerak 

sehingga adanya kewaspadaan terhadap longsor. 
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a. Lokasi  Existing Tapak Terpilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INDOMARET 

berada dekat tapak 

SPBU 

berada dipersimpangan tapak 

Warung makan& toko 

berada dekat tapak 

Jalan raya utama  

ukuran 6m 2arah Lahan kosong dalam 

tapak 

Puskesmas 

berada dekat tapak 

Bengkel  

berada dekat tapak 

Rumah Warga 

gambar 4.38: alternative tapak 1 
sumber, https://www.google.co.id/maps/@-

7.0230172,110.3990573,15z?hl=id 

gambar 4.39: gambar exiting tapak 
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Lokasi Tapak  JL.Mr Koesbiyono Tjondrowibowo Kec.Gunung Pati Semarang 

Suhu  :28-32
0
C 

Kelembapan  :35-54 %RH 

Kecepatan Angin :1,2 -2,9 m/s 

Kebisingan  :92 Db 

Aksesbilitas   Memiliki jalan yang lebarnya 10 m untuk 2 arah 

 Dapat dilalui menggunakan transportasi umum ataupun pribadi 

Utiltitas Adanya selokan yang tertutup dan terbuka.Tiang listrik 
Kabel,Telepon,Tower 

Kontur Tapak Tapaknya cukup datar namun pada bagian belakang tapak terdapat 
adanya perbedaan tinggi yang mana sedikit menurun tanahnya. 
Kemiringan Tapak = 15 - 25% ketinggian 50 - 450m dpl 

Regulasi KDB = 60%. 
Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai. 
KLB 0,8. 
GSB = Bangunan Pelayanan umum 32 meter. 

VIew Tidak view yang berada disekitar tapak hanya terlihat 
pertokoan,warung,jalan,dan rumah 

Citra Arsitektur Bangunan sekitar merupakan bangunan modern yang mana 
sederhana dan juga ada bangunan dengan arsitektur jawa 

Arah Tapak  Menghadap ke timur 

Batas Tapak Timur       : Jalan Raya ,Pertokoan dan Rumah Warga 
Selatan    :Perumahan Warga 
Barat        : Jalan Raya dan Rumah Warga 
Utara        : Pertokoan dan Rumah Warga 

Kondusi Tanah Cukup Keras  

Luas Tapak 15.280 m2 
  

Kelebihan Tapak :   

 Memiliki akses  yang mudah dicapai dan mudah ditemukan. 

 Dekat dengan pertokoan,rumah masyarakat maupun permukiman 

 Memiliki utilitas yang lengkap dan rapi 

 Tidak ada kemancetan sama sekali terhadap aksesnya 

 Strategis dan dilewati angkutan umum 

 Suasana sekitar tenang dan memiliki Tanah yang cukup  keras  

 Dari Pusat Kota Semarang memiliki jarak tempuk 14km dengan waktu 28 

menit 

Kekurangan Tapak :   

 Berada dekat dengan pertigaan 

 Jalur utama jalan raya kurang lebar  

 Kurang terang dimalam hari karena kurangnya lampu jalan yang tersedia 

 Lahan tapak 30% merupakan bangunan rumah dan pertokoan yang 

berkepemilikan yang resmi dan sah. 

Tabel 4.14  Data Tapak Terpilih 
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BAB V 

KAJIAN TEORI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI 

DISABILITAS 

5.1 Kajian Teori penekanan/ Tema Desain 

Penekanan desain yang akan digunakan pada projek ini adalah arsitektur 

Modern 

A. Arsitektur Modern 

Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas memiliki 

gaya arsitektur modern yang mana arsitektur modern memeiliki gaya dan 

bentuk yang sederhana sehingga menciptakan aksesbilitas yang mudah bagi 

para penyandang disabilitas dalam aktivitas dan dalam studinya selain 

aksesbilitas yang sederhana arsitektur modern merupakan suatu bangunan 

yang salah satunya berpacu pada fungsional sehingga bangunan tersebut 

sangat mencerminkan fungsi dari aktivitas pelaku dan tujuan diciptakanya 

bangunan tersebut. 

Selain aksesbilitas yang sederhana arsitektur modern merupakan 

suatu bangunan yang salah satunya berpacu pada fungsional sehingga 

bangunan tersebut sangat mencerminkan fungsi dari aktivitas pelaku dan 

tujuan diciptakanya bangunan tersebut terlebih lagi pada bangunan pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan disabilitas tidak membutuhkan bentuk 

ruang yang terlalu rumit seperti lingkaran,bergelombang, ataupun segitiga 
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karena akan menimbulkan ilusi optik bagi tuna netra sehingga gaya 

arsitektural modern cukup sesuai . 

arsitektur modern pada proyek ini akan memberikan kesan yang nyaman 

bagi fungsi bangunan itu sendiri. 

5.1.1 Uraian Interpresasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

A. Terminologi 

a.1  Arsitektur modern 

Arsitektur Modern adalah arsitektur yang dilandasi oleh komposisi 

massa dinamis, non aksial dan yang paling penting didasarkan atas 

pembentukan ruang-ruang, baik didalam maupun diantara bangunan (Ir. 

Sidharta, Arsitektur Indonesia). 

Arsitektur Modern adalah hasil dari pemikiran baru mengenai 

pandangan hidup yang lebih manusiawi, seperti moralis, nasionalis, 

materialis, standarisasi serta jujur, yang diterapkan dalam bentuk fisik 

bangunan. 

Ciri arsitek modern pada umumnya:  

a. Terinspirasi bentukan alam  

b. Adanya unsur pengulangan  

c. Elastis, lentur, mengikuti aliran  

d. Pendalaman terhadap konsep serta kepuasan dalam ide bentuk  

e. Unik dan lain dari yang lain  

f. Penuh dengan kejutan dan permainan  

g. Mengkespresikan konsep ide secara kuat  
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Karakteristik arsitektur modern   

 Mengenai bentuk ruang lebih menekankan pada fungsi dan kegunaan ruang.  

Bentuk bangunan cenderung kubisme, geometris, asimetri dan 

  bukan merupakan masa.  Sederhana, teratur, seragam, bersih dan anti 

ornamen. 

 Konstruksi terekspose baik itu material struktur yang terfabrikasio maupun 

konvensional.   

 Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal,asimetri dan 

teratur.   

 Tidak berhubungan dengan sejarah masa lalu, berdiri sendiri sesuaidengan 

perkembangan iptek.   

 Bersifat universal karena adanya industrialisasi, ilmu pengetahuan,teknologi 

serta manusianya yang universal.   

 Secara simplifikasi bentuk seringkali mengikuti fungsi (secara formal 

simplifikasi bentuk)   

 Arsitektur direduksi menjadi suatu image dan komoditi ekonomis 

5.1.2 Studi Preseden 

A. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta 

BRTPD terletak pada daerah Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini diresmikan pada tanggal 27 mei 2009 

Status kepemilikan adalah pemerintahan kota Yogyakarta yaitu PEMDA 

Dinas Sosial Yogyakarta. 
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 Bangunan BRTPD merupakan bangunan yang bergaya arsitektur 

modern yang mana dari segi fungsi banguan digunakan para disabilitas 

dalam menambah wawasan,bangunan memiliki aksesbilitas yang cukup 

sederhana sehingga tidak mempersulit penghuni bangunan tersebut . 

 

  

 Berikut merupakan denah BRTPD yang mana denah tersebut memiliki 

2 lantai dengan bentuk yang berbeda dan tidak monoton sehingga bangunan 

tersebut memiliki bentuk bangunan yang baik dan memiliki sirkulasi dan 

pencapaian aksesbilitas yang baik 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan  konsep dari teori yang dibahas sebelumnya sebagai 

perwujudan  penerapan Arsitektur modern sebagai berikut 

 Penggunaan material-material yang dapat dimanfaatkan bagi para disabilitas 

 Penerapan bentuk bangunan tidak memberikan kesan yang rumit 

Gambar 5.1 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2017 

Gambar 5.2 Denah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2017 
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 Dalam menciptakan ruang dan bangunan lebih menekankan  pada konsep 

bangunan yang mudah dicapai dalam aksesbilitasnya dan menciptakan 

kenyaman dan keamanan bagi penyandang disabiltas. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Dominan  yang akan diangkat didalam projek pusat 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas adalah 

 pengenalan ruang terhadap tunanetra dengan pemanfaatan material yang 

berbeda sebagai alat bantu dalam pengenalan ruang. 

 kenyaman sirkulasi dan aksesbilitas yang ditujukkan terhadap tuna daksa 

dalam setiap ruang yang dihuni atau dilewati. 

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan  Dominan 

Agar fungsi bangunan pada proyek ini dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal perlunya diperhatikan aksesbilitas kenyamanan dan keamanan  

bagi para penghuni yaitu para disabilitas. 

Aksesibilitas menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

468/KPTS Tahun 1998 ialah “kemudahan yang disediakan bagi penyandang 

cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan”. Hal ini mengasumsikan bahwa seluruh 

penyandang cacat (difabel) berhak untuk mendapatkan persamaan akses 

kenyamanan dalam kehidupan. 

Dalam peraturan tersebut juga dibahas mengenai asas atau kriteria 

aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada 

sarana dan prasarana, yaitu meliputi:  



187 
 

• Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;  

• Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat 

atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;  

• Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang 

 • Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.  

Hak aksesibilitas bagi difabel juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997, pada pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel, yaitu 

meliputi:  

(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. 

(2) Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan 

dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya 

hidup bermasyarakat.  

(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan /atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan. 
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5.2.1.1 Penerapan Aspek Kenyamanan Aksesbilitas dan Sirkulasi Bagi 

Disabilitas 

PERSYARATAN GAMBAR+KETERANGAN 

sirkulasi yang disediakan 
untuk penyandang disabilitas 
tuna daksa 

 memutar diperlukan space 
138 cm min 130 cm 

 Berjalan memerlukan 65-70 
cm untuk satu sirkulasi kursi 
roda  

 ukuran kursi roda disabilitas 
p .107 l. 65-70 t. 102 

 Sirkulasi masuk min 
berukuran 90 cm  

 sirkulasi turning circle 
menuju1 dan 2 pintu 
diberikan ukuran minimal 150 
cm 

 sirkulasi turning circle menuju 
3 pintu diberikan ukuran 
minimal 188 cm 
 
Dimensi sirkulasi ruang pada 
tuna daksa ruang  

 sirkulasi aksesbilitas dengan 
perabot ruang minimal 140 
cm normal space 90cm 

 srikulasi lebar minimal 90cm  

 Pada ramp yang aman untuk 
tuna daksa memiliki 
kemiringan 6% dengan 
diserta pegangan setinggi 85 
cm sepanjang ram 

 space parkir yang diperlukan 
untuk para tuna daksa 
memiliki ukuran lebar 3.80 
cm dan 600 cm yang mana 
ukuran ini sangat dianjurkan 
dalam pembuatan parkir atau 
garasi yang pelakunya tuna 
daksa 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

gambar 5.3 ,persyaratan sirkulasi penyandang cacat 
sumber. data arsitek jilid 2,3 dan analisa pribadi 

Tabel 5.1 ,Persyaratan sirkulasi penyandang cacat 
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Terdapat beberapa aspek pada bangunan yang tidak dapat  dilacak 

oleh mata, antara lain adalah tekstur, aroma, dan suara. Aspek-aspek 

tersebut dapat dilacak oleh indera lain seperti tekstur oleh indera peraba, 

aroma oleh indera pembau, dan suara oleh indera pendengaran.  

Bila diaplikasikan pada bangunan, tentunya aspek-aspek tersebut 

dapat menjadi poin penting dalam sebuah rancangan khusus bagi tunanetra. 

Karena dapat mempermudah penyandang tunanetra dalam mengakses 

bangunan. suatu fasilitas yang mampu mewadahi segala kegiatan 

penyandang tunanetra untuk mengembangkan potensi minat dan bakat 

mereka agar kelak dapat diberdayakan dan berguna di kehidupan 

bermasyarakat.  

 Pada Tuna Netra sangat perlu diperhatikanya beberapa konsep 

kenyamanan dan aksesbilitas suatu ruang atau bangunan sebagai berikut; 

 

Gambar5.4 ,standart sirkulasi gerak yang dibutuhkan tuna netra 
sumber,content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 

8. Konsep pola Jarak 

 Menjaga arah berjalannya tetap lurus, memanfaatkan tepi pengaman 

dan tekstur permukaan  jalan untuk menghadapi jarak tempu yang jau dan 

pemandu jalan merupakan pemeran utama dalam pencapaian jarak yang 

akan dituju tuna netra yang mana akan membantu tuna netra dalam 
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menelusuri jarak yang akan ditempuh.berikut merupakan persyaratan 

pemandu jalan terhadap tuna netra 

a.1 Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah   

  perjalanan.  

a.2 Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya  

  perubahan situasi di sekitarnya.  

a.3 Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu  

  (guiding blocks): 

 Depan jalur lalu-lintas kendaraan.  

 Depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan 

dengan perbedaan ketinggian lantai.  

 Pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area 

penumpang.  

 Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.  

 Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum 

terdekat.  

 Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang 

telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian 

sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin 

pengarah dan tekstur ubin peringatan 
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.   

Gambar5.5, ubin tekstur jalur pemandu dan peringatan bagi tuna netra  
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin 

lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga. 

9. Konsep Material 

 Penggunaan material yang bervariasi secara jenis dan tekstur 

(kasar-halus). Material yang dipakai pada interior bangunan diusahakan 

dengan menggunakan material yang memberi kesan alami. 
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10. Konsep Cahaya 

 

 

 Penggunaan bentuk bukaan yang bervariatif, sehingga bentuk 

cahaya yang masuk ke setiap ruangan berbeda-beda. Hal ini dapat 

memudahkan penyandang low-vision dalam mengidentifikasikan ruangan. 

Bentuk bukaan yang dipakai antara lain adalah bentuk persegi, lingkaran, 

dan persegi panjang. 

11. Konsep Penggunaan Warna 

 

Gambar5.7, Skema Warna 

Sumber,https://www.google.co.id/search?q=skema+warna&source=lnms&tbm=isch&sa= 21 july 

2017,1.25 am 

Gambar 5.6, bukaan yang mempermudah tuna netra low vision dalam pengenalan ruang 
sumber , http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983                 

5 agustus2017 10.48 pm) 

 

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205%20agustus2017%2010.48
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205%20agustus2017%2010.48
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 Penggunaan warna yang dominan pada bangunan adalah hitam dan 

kuning. Hal ini didasari oleh kemampuan penyandang low-vision yang 

mampu mengidentifikasi warna dengan tingkat kekontrasan yang tinggi. 

Pengaplikasian warna yang kontras diadakan pada bagian batas-batas 

bangunan, seperti pinggir ramp dan pintu masuk. 

 Peranan dan fungsi warna terbagi kedalam beberapa golongan 

antara lain:  

 Fungsi Identifikasi : Warna dapat menjadi suatu tanda pengenal 

terhadap sesuatu. Misalnya warna biru identik dengan langit dan laut, 

warna merah identik dengan api, kuning identik dengan matahari, 

hijau identik dengan tumbuhan, dan lain sebagainya.  

 Fungsi Psikologis : Warna mampu mempengaruhi suasana, perasaan, 

dan kepribadian manusia.Warna-warna tertentu dapat memberi 

pengaruh yang berbeda-beda. Misalnya biru menunjukan rasa tenang 

dan nyaman, merah menimbulkan kesan berani, dan lain sebagainya.  

 Fungsi Isyarat : Warna tertentu yang berdiri sendiri maupun yang 

dikombinasikan memiliki fungsi yang telah disepakati sebagai suatu 

tanda, misalnya warna merah sebagai tanda.  

 Fungsi Estetik : Warna memiliki nilai keindahan, penggunaan warna 

yang tepat pada suatu benda akan mampu memberi nilai lebih pada 

benda tersebut.  
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 Fungsi Warna dapat memberikan “kedalaman” pada bangunan, 

menegaskan serta memberikan dimensi baik pada ruang maupun 

pada bangunan. Sehingga memudahkan dalam orientasi pandangan 

12. Konsep Sekuen Indera 

 Sekuen indera adalah penerapan konsep indera berdasaarkan 

intensitas penggunaannya. yang menonjol adalah penggunaan indera 

peraba, oleh karena itu terdapat banyak elemen bangunan yang 

memberikan rangsang sentuhan pada area . Sedangkan area ruang musik 

terdapat banyak penggunaan indera pendengaran, oleh karena itu elemen 

bangunan yang memberi rangsang suara banyak terdapat di area. Area 

transisi adalah area yang segala elemen perangsang indera memiliki kadar 

keberadaan yang sama. 

13. Konsep Vegetasi 

 Terdapat tiga kategori dalam penerapan konsep vegetasi, yaitu 

tanaman pewangi, tanaman pengarah dan tanaman perimbun. Tanaman 

pewangi adalah tanaman yang dapat mengeluarkan aroma untuk 

memberikan rangsang pada indera penciuman. Tanaman yang digunakan 

antara lain adalah frangipani, jeruk dan melati.  

Tanaman pengarah adalah tanaman yang diadakan untuk difungsikan 

sebagai pengarah pada jalan, jenis tanaman yang dipakai adalah palem. 

Sedangkan tanaman perimbun adalah tanaman berdaun lebat dan banyak 

yang difungsikan untuk memberikan kesan rimbun dan teduh pada 
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rancangan, jenis tanaman yang digunakan adalah pohon tanjung dan pohon 

kersen 

(Sumber,http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983 5 agustus2017 

10.48 pm) 

5.2.1.2 Penerapan aspek keselamatam bagi disabilitas terhadap konsep 

rancangan 

Penerapan konsep rancangan bangunan dengan menekankan pada 

indera pendengaran,sentuhan,dan keterbatasan fisik dengan aspek 

keamanan bagi disabilitas sebagai berikut 

a) Penggunaan material yang berbeda-beda pada dinding yang mana material 

tersebut tidak berbentuk tajam atau memilki permukaan yang dapat melukai 

indera peraba disabilitas . 

b) Bentuk bukaan yang digunakan pada perancangan untuk memasukan 

cahaya dengan bentuk yang bervariatif karena dapat memudahkan 

penyandang low-vision mengidentifikasi ruangan. 

c) Ramp Pada segi keamanan ditekankan pada penggunaan ramp jalur 

pemandu pada perancangan. Hal ini didasari oleh pengguna tunanetra dan 

tuna daksa yang cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan 

tangga berikut merupakan segi keaman yang perlu diperhatikan  

 Material pada ramp juga dipilih dengan material yang tidak licin.  

 Pemakaian railing/ handrail dengan ukuran yang sesuai pada ramp 

juga digunakan demi alasan keamanan  

 Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 

7°,Sedangkan kemiringan ramp di luar bangunan maksimum 6°.  

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%205%20agustus2017%2010.48
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/18603/2983%205%20agustus2017%2010.48
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 Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh 

lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah 

dapat lebih panjang. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman 

 

Gambar5.8, ukuran dan detailpenerapan standar Ramp bagi disabilitas  
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 

 Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus 

bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk 

memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.  
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 Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk 

menghalangi roda kursi roda agal tidak terperosok atau keluar dari jalur 

ramp.  

d)  Penggunaan warna yang kontras pada rancangan seperti hitam dan kuning 

dapat memudahkan penyandang tunanetra low vision mengidentifikasi batas 

di bangunan sehingga para tuna netra tidak tersesat atau saling bertabrakan 

antara tuna netra lainya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamb a 
Gambar 5.9 warna Kontras yang memeprmudah tuna netra 

sumber. 

e) Menghindari bentuk ruang segitiga, lingkaran dan bergelombang agar tidak 

akan menimbulkan ilusi optik yang dapat membahayakan karena perbedaan 

struktur ukuran ruang dan keterbatasan jarak pandang Tuna Netra low 

vision. 

f) Perancangan pintu yang aman bagi disabilitas sebagai berikut 

 Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya 

kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam 

waktu lebih cepat dari 5 detik dan mudah untuk menutup kembali.  

 Hindari penggunean bahan lantai yang licin di sekitar pintu.  
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 Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat 

menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat 

membahayakan penyandang cacat.  

 Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi 

pengguna kursi roda 

g) Dalam perancangan keamanan pada toilet harus diperhatikan  

 material dan bahan pembersih toilet yang tidak licin dan Ketinggian 

tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi 

roda. (45-50 cm)  

 dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi 

dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan 

penyandang cacat yang lain.  

 Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas 

untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.  

 Perlengkapan alat mandi mudah dijangkau oleh disabilitas agar tidak 

membahayakan para disabilitas jika bergerak. 

 Pintu harus mudah dibuka dan kunci toilet dapat dibuka dari luar untuk 

memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup dan 

jika terjadi kondisi darurat.  

h) Keamanan lift yang akan digunakan bagi disabilitas harus memperhatikan 

beberapa hal yaitu sebagai berikut; 

Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift 

maksimurn 1,25 mm.  
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h.1  Koridor/lobby lift  

 Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau 

sehingga tidak mempersulit pergerakan disabilitas dalam menjangkau 

tombol lift.  

 Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di hall lift dengan 

ketinggian 90- 110 cm dari muka lantai bangunan.  

 Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf Braille. 

 

Gambar 5.10, tombol braille pada lift 
sumber, content/uploads/sites/162/2016/08/Modul-Bangunan-Aksesibel-with-cover.pdf 30 july 

2017,01.12 pm 

 

 Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang secara visual 

menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas 

pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (hall/koridor). 

h.2 Ruang lift  
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 Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari 

masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, menjangkau panel tombol 

dan keluar melewati pintu lift.agar tidak melukai pengguna lift lainya.  

 Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) 

menerus pada ketiga sisinya.  

 Cermin memberikan visibilitas lebih baik bagi pengguna kursi roda, 

memungkinkan mereka untuk mundur dengan aman apabila car 

elevator terlalu kecil untuk berputar. 

h.3 Pintu lift  

 Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab 

panggilan adalah 3 detik. Pintu otomatis yang terbuka lebih lama dan 

elevator dengan leveling akurat membuat masuk dan keluar lebih 

mudah dan aman. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus 

sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi 

penyandang cacat terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah. 

 Lift harus dilengkapi dengan sensor photoelectric yang dipasang pada 

ketinggian yang sesuai.  

i) Sistem Keamanan penjagaan menggunakan kamera cctv disetiap sudut 

yang memungkinan sulit dijangkau dalam penjagaan patrol security yang 

mana bagian keamanan akan mengetahui pergerakan yang mencurigakan 

dan membahayakan. 

j) Sedangkan sistem keamanan dalam keadaan darurat seperti kebakaran 

menggunakan panel control, fire detector, smoke detector,heat detector, 
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flame detector yang diletakan pada setiap ruangan sprinkle dan 

hydrant,pada pemasangan hydrant diletakkan dengan ukuran yang dapat 

dijangkau oleh para disabilitas dan diletakkan disudut-sudut tempat yang 

tidak mempersulit disabilitas dalam menjangkaunya yang mana 

membutuhkan space yang cukup untuk menjangkaunya. 

k) Diperlukkan genset sebagai pengaliran cadangan listrik saat mati lampu 

yang mana jika mati lampu tidak membahayakan para disabilitas dalam 

pergerakan mereka karena kondisi suasana yang gelap bagi disabilitas 

sangat memerlukan extra cahaya dalam melakukan aktivitas dibanding 

orang normal.  

l) Jalur Evakuasi tidak memiliki kelokan yang terlalu banyak sehingga 

penyusunan dan peletakkan ruang tidak dibuat rumit agar mempermudah 

para disabilitas dalam evakuasi jika terjadi kebakaran,bencana atau 

sebagainya . 

5.2.2 Studi Preseden 

A. Stasiun Jepang Ramah Disabilitas 

Jepang merupakan Negara Ramah Tuna Netra dan Kaum Difabel 

yang mana banyaknya layanan-layanan umum yang disediakan bagi orang-

orang yang memiliki disabilitas. Mulai dari bandara sampai stasiun, banyak 

fasilitas-fasilitas bantuan bagi kaum difabel. Berikut adalah fasilitas tersebut: 

1) Jalan Braille di Stasiun 
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Gambar 5.11Jalan Braille di Stasiun 

sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 
 

Di Stasiun Jepang jalur berwarna kuning untuk tunanetra yang disebut 

jalan Braille atau tenji block dalam Bahasa Jepang dan tactile paving dalam 

Bahasa Inggris.. Jalur tersebut menggunakan sistem braille dalam 

pembuatannya. Tekstur permukaan jalur yang terbuat dari benjolan karet itu 

memiliki dua pola yang berbeda. Bagian dengan pola garis-garis 

mengindikasikan jalur yang lurus, sedangkan bagian yang berpola bulat-bulat 

mengindikasikan belokan, persimpangan maupun area yang dekat dengan 

tangga. Tidak hanya jalanan saja, huruf braille atau “tenji” pun tersebar di 

mana-mana, mulai dari tombol elevator hingga tombol bidet di toilet-toilet 

umum, meski braille-nya merupakan braille Bahasa Jepang. Bahkan, penulis 

juga pernah menemukan peta akses dengan braille di sebuah stasiun di 

Tokyo. Dengan adanya jalan Braile akan sangat membantu tuna netra untuk 

menuju lokasi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
http://designblog.nzeldes.com/wp-content/uploads/2009/09/tactilestrip2.jpg
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2) Tamokuteki toire atau “toilet multifungsi” 

 
Gambar 5.12 Tamokuteki toire atau “toilet multifungsi” 

Sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 
 

Di Stasiun Jepang juga disediakan toilet multifungsi yang mana dalam 

bahasa jepang disebut tamokuteki toire, yang artinya toilet multifungsi. 

Ukuran toilet ini jauh lebih luas dari stall toilet biasanya, karena ini didesian 

untuk tidak hanya kaum pengguna kursi roda, tetapi juga manula dan anak-

anak. 

3) Tangga Stasiun Jepang 

 

 

Setiap tangga yang berada di Stasiun Jepang terdapat tanda 

Braille/tactile paving merah dan kuning diujung pijakan tangga yang mana 

sebagai pola warning berganti ketinggian tangga sehingga mempermudah 

bagi tuna netra untuk menggunakan tangga tersebut. desain tangga ini 

sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan untuk nutra netra dalam 

rancanganya.  

Gambar 5.13 ;Tangga Stasiun Jepang 
Sumber http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/30august2017.24.01AM 

 

http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
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4) Lift Tombol Braile Di Stasiun Jepang  
 

 
Lift yang berada distasiun jepang didesain agar dapat digunakan 

untuk tuna netra dan para difabel lainya yang mana desain lift ini 

menggunakan tombol Braille dan didesain sesuai ukuran yang dapat dicapai 

para difabel/cacat fisik dari segi keamanan dan sirkulasi juga didesain sesuai 

Kebutuhan para difabel. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan permasalahan  yang diangkat  dari teori  yang dibahas 

sebelumnya yaitu: 

 Penataan ruang dengan pengoptimalan sirkulasi ,aksesbilitas,dan keamanan 

Bagi disabilitas. 

 Pemanfaat material bangunan untuk membantu tuna netra dan Tuna Daksa 

dalam beradaptasi dan beraktifitas. 

 Pengoptimalan fasilitas yang dikhususkan digunakan oleh tuna daksa dan 

tuna netra. 

 Pemanfaatan pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan sebagai 

pengarah dan juga untuk menciptakan suasana-suasana tertentu pada suatu 

ruang 

 

 

 

 

Gambar 5.14 ;Lift dengan Tombol Braile 
Sumber http://noren-id.com/life-in-
japan/2016/09/9165/30august2017.24.01A

M 

 

http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
http://noren-id.com/life-in-japan/2016/09/9165/
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LAMPIRAN 

C. Lingkup Sarana Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi 

Disabilitas. 

Pada proyek ini akan dikhusukan bagi para tuna daksa,tuna 

netra,serta tuna rungu wicara yang mana setiap kekurangan meraka akan 

disesuaikan jenis pendidikan dan pelatihan ketrampilan sesuai kemampuan 

dan keahlian tanpa mengurangi kepercayaan diri mereka berikut ini 

merupakan jenis pelatihan dan pendidikan yang disediakan; 

 
No 

Pelaku Materi/Bidang 

A B C D E F G 

1 Tuna Daksa   ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ 

2 Tuna Netra     ⱱ   ⱱ ⱱ 

3 Tuna Runguwicara   ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ 
 

 

 

Keterangan Tabel : 

H. Bidang computer 

I. Desain Grafis 

J. Bidang seni music,vocal, lukis dan tari 

K. Pelatihan menjahit dan bordir 

L. Bidang Perbengkelan 

M. Pelatihan Bahasa Inggris 

N.  Ilmu kewirausahaan 

Dalam memaksimalkan sistem pembalajaran akan dibagikan sesuai 

Kebutuhan khusus yang sejenis sehingga setiap kelas akan dihuni oleh 

disabilitas yang sejenis. setelah proses pembelajaran dan pelatihan 

tersebut para disabilitas yang menyelesaikan studinya akan diberikan 

sertifikasi kompetensi kerja yaitu sertifikat vokasional dari lembaga 

Tabel 2. 2 Jenis pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang tersedia 

Sumber: survey dan analisi pribadi 
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sertifikasi kesejahteraan sosial  dan  ijazah pendidikan terakhir yang pernah 

mereka tempuh sebagai tanda tamat belajar. 

Sistem sertifikasi kompetensi merupakan sebuah sistem yang 

dicangkokkan pada kurikulum sistem pendidikan yang mana merupakan 

langkah yang tepat untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang kompeten, 

yaitu lulusan yang memiliki kemampuan sesuai standar keterampilan yang 

dipersyaratkan oleh dunia kerja.  

Pemahaman dan kesadaran akan arti sertifikasi kompetensi kerja 

sangat penting dilakukan. Hal itu akan berdampak pada penerimaan, 

pengakuan dan penghargaan terhadap sertifikasi kompetensi.  

Dalam memaksimalkan sistem pembalajaran akan dibagikan sesuai 

kelainan yang sejenis sehingga setiap kelas akan dihuni oleh disabilitas 

yang sejenis
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C. Operasional  Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 

disabilitas 

 Pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas 

dari pembelajaran pendidikan dan pelatihan ketrampilan dimulai 

pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB yang mana  setiap materi 

pembelajaran dan pelatihan dibagi beberapa bagian sesuai pelaku 

dan Kebutuhan sedangkan operasional kantor dimulai pukul 07.00 

WIB hingga 14.00 WIB. 

berikut merupakan perincian operasional dan jumlah kapaitas 

pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas 

`PLK Kegiatan Ruang PELAKU WAKTU 

A
N

G
G

O
T

A
 D

ID
IK

 

kelas Bidang computer 
 
 
 
 

 

Tuna daksa, 

Tuna runguwicara 

Tuna Netra 

 

 Senin-kamis:  

08.00-10.00(TN) 
10.00-12.00(TD) 
13.00-15.00(TR) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

kelas  Desain Grafis 
 
 
 

Tuna daksa 

Tuna rungu wicara 

 Senin-kamis:  
08.00-12.00(TR) 
13.00-16.00(TD) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

 

Bidang seni music,vocal,lukis 
dan tari 

Tuna netra 

Tuna daksa 

Tuna runguwicara 

 Senin-kamis:  
08.00-12.00 Teori 
13.00-16.00 praktek 

 jumat 08.00-12.00 
praktek 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

Pelatihan menjahit dan 
border 

Tuna daksa 

Tuna rungu wicara 

 Senin-kamis:  
08.00-12.00(TR) 
13.00-16.00(TD) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

Bidang Elektro/Mesin Tuna daksa 

Tuna rungu wicara 

 Senin-kamis:  
08.00-12.00(TR) 
13.00-16.00(TD) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

 Tuna netra  Senin-kamis:  
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Kelas  Pelatihan Bahasa 
Inggris 

Tuna runguwicara 

Tuna daksa 

08.00-10.00(TR) 
10.00-12.00(TD) 
13.00-15.00(TN) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

 
kelas Ilmu kewirausahaan 

Tuna daksa 

Tuna runguwicara 

Tuna netra 

 Senin-kamis:  

08.00-10.00(TN) 
10.00-12.00(TR) 
13.00-15.00(TD) 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

Total kapasitas anggota 
KETERANGAN 

TD = TUNA DAKSA 

TR =TUNA RUNGU WICARA    

TN =TUNA NETRA 

 Kegiatan Ruang WAKTU 

P
E

N
G

E
L

O
L

A
 

R.kepala bagian  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R.TU  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R.Staff karyawan  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R,Staff karyawan bag.pendidikan  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R ,Staff karyawan bag rehab sosial  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R Pengurus Asrama  senin-minggu 16.00-
10.00 

 senin-minggu 10.00-
07.00 

SATU ANGGOTA DIDIK DAPAT MEMILIH 2 

MATERI TUK DIPELAJARI 
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R.OB  senin-sabtu 
 06.30-13.00 
15.00-17.00 
Minggu ; libur 

R.keamanan  senin-minggu 

 sift pagi-malam 

 Kegiatan Ruang WAKTU 

T
IM

 M
E

D
IK

 

R.kantor medic  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 
13.00-14.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.00-13.00 

R.konsultasi psikoloi  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat12.00-13.00 

R. terapi okupasi  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat12.00-13.00 

R.terapi  saraf motorik  Senin-kamis:  
08.00-12.00 
13.00-16.00 

 jumat 08.00-12.00 

 Sabtu-Minggu: libur 

 Istirahat 12.0013.00 

Loadingdock   senin-sabtu 

 sift pagi-malam 
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04-14 
[83] (6 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...ka Sekandiva.docx" dated 2017-
03-10 
[84] (6 matches, 0.1%/0.2%) from your PlagScan document "DISTYA_PRAD...ATEN_SEMARANG.pdf" dated 
2017-09-25 
(+ 1 documents with identical matches) 
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[86] (5 matches, 0.2%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...11.0054 Bagas.pdf" dated 2016-
09-27 
[87] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...AN AMAZIA ULE.pdf" dated 
2016-09-27 
[88] (3 matches, 0.0%/0.3%) from repository.unika.ac.id/1628/1/09.11.0114 Immaculata Idayu COVER.pdf 
[89] (5 matches, 0.2%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...laudia Putri.docx" dated 2016-
04-12 
[90] (5 matches, 0.2%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...n_Pekalongan.docx" dated 2017-
03-07 
[91] (6 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...k_di_Cirebon.docx" dated 2017-
03-15 
[92] (6 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...ftar_pustaka.docx" dated 2017-
03-07 
(+ 1 documents with identical matches) 
[94] (6 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...4 Ivana Dwi S.pdf" dated 2016-
09-27 
[95] (6 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...6 Anselmus 2.docx" dated 2016-
09-26 
(+ 1 documents with identical matches) 
[97] (2 matches, 0.2%) from https://issuu.com/irfant/docs/uu_19_tahun_2011/1 
[98] (3 matches, 0.0%0.2%) from repository.unika.ac.id/4684/1/10.11.0064 FEBRINA PUTRI AR cover.pdf 
[99] (5 matches, 0.2%/0.2%) from your PlagScan document "Yusuf_Akbar...orejo_Jepara.docx" dated 2017-09-
27 
[100] (6 matches, 0.1%/0.2%) from your PlagScan document "Koo,_Febrin..._di_Semarang.docx" dated 2017-
09-25 
(+ 7 documents with identical matches) 
[108] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...BTADIUL HUSNA.pdf" dated 
2016-09-28 
[109] (4 matches, 0.1%/0.2%) from your PlagScan document "IVAN_M_NAVI...)_di_SEMARANG.pdf" dated 
2017-09-26 
(+ 1 documents with identical matches) 
[111] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...G_Tugas_Kita.docx" dated 
2016-10-11 
[112] (5 matches, 0.2%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation....0076 Ardy W.pdf" dated 2016-
09-27 
[113] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...agus Handoko.docx" dated 
2016-04-12 
[114] (2 matches, 0.0%0.2%) from https://core.ac.uk/download/pdf/35395073.pdf 
[115] (4 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...arcella Dina.docx" dated 2017-
03-10 
[116] (4 matches, 0.1%/0.2%) from your PlagScan document "Adelia_Chri...yam_di_Kudus.docx" dated 2017-
09-26 
(+ 1 documents with identical matches) 
[118] (5 matches, 0.0%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...48 Lutgard 2.docx" dated 2016-
09-27 
[119] (4 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...1.0086 Alam P.pdf" dated 2016-
09-27 
[120] (5 matches, 0.0%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...0048 Lutgard.docx" dated 
2016-09-26 
[121] (2 matches, 0.2%) from nurulfazrin91.blogspot.com/ 
[122] (4 matches, 0.2%/0.2%) from your PlagScan document "Ratnawati_S...A_BRUDER_CSA.docx" dated 
2017-09-25 
(+ 4 documents with identical matches) 
[127] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...atama Wijaya.docx" dated 
2016-09-29 
[128] (5 matches, 0.1%/0.1%) from a PlagScan document of your organisation....0093 Baskara.pdf" dated 2016-
02-26 
[129] (2 matches, 0.2%) from https://ichainfinite.blogspot.com/2016/07/ 
[130] (4 matches, 0.1%/0.1%) from a PlagScan document of your organisation...ias Gilang P.docx" dated 2016-
09-29 
[131] (5 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...mi Almuazizah.doc" dated 
2016-04-18 
(+ 1 documents with identical matches) 
[133] (4 matches, 0.1%/0.1%) from a PlagScan document of your organisation...her Agustine.docx" dated 2016-
04-12 
[134] (1 matches, 0.2%) from 
www.academia.edu/10644581/KEMENTERIAN_SO...DIKAN_DAN_PELATIHAN_KESEJAHTERAAN_SOSIAL 
[135] (3 matches, 0.2%) from https://bocahbancar.files.wordpress.com/...-dan-penelitian-kesejahteraan-

sosial.doc 


