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ABSTRAK 

Penyandang disabilitas indonesia merupakan masyarakat yang menjadi minoritas 

dari segi pendidikan dan keterampilan, di zaman sekarang ini pendidikan 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu perlu 

dibuat pusat pelatihan dan pendidikan sebagai wadah yang menyediakan 

kebutuhan bagi disabilitas dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Maka 

dilakukan observasi dan studi banding bangunan sejenis. Sehingga dari hasil 

desain yang dirancang menghasilkan gambar dengan luasasan 2 ha dengan 

bangunan yang terdiri dari 2 fungsi utama yaitu wadah pelatihan,pendidikan dan 

asrama dengan menerapkan pendekatan arsitektur kontemporer pada bangunan 

yang disesuaikan untuk kebutuhan dan kenyamanan disabilitas, maka dianggap 

perlu dirancang pusat pelatihan dan Pendidikan sebagai wadah yang dapat diakses 

dengan mudah dan ramah bagi penyandang disabilitas.  

KATA KUNCI : Pelatihan dan Pendidikan, Disabilitas, Arsitektur kontemporer, 

Makassar  

Indonesian people with disabilities are a minority community in terms of 

education and skills, in this day and age education is one of the requirements to 

get a job. Therefore, it is necessary to create a training and education center as a 

forum that provides the needs for people with disabilities with supporting 

facilities and infrastructure. Then conducted observations and comparative 

studies of similar buildings. So that from the results of the design that is designed 

to produce an image with an area of 2 ha with a building consisting of 2 main 

functions, namely a place for training, education and a dormitory by applying an 

architectural approach to buildings that are tailored to the needs and comfort of 

people with disabilities, it is necessary to design a training and education center. 

as a forum that is easily accessible and friendly for persons with disabilities.  

Keywords: 

Training and Education, Disability, Contemporary Architechture, Makassar.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektul, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak (Widinarsih, 2019). Penyandang disabilitas indonesia merupakan 

masyarakat yang menjadi minoritas dari segi pendidikan dan keterampilan, di 

zaman sekarang ini pendidikan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

pekerjaan. Tanpa pendidikan maka akan sulit bagi mereka yang memiliki 

keterbatasan mendapatkan pekerjaan yang layak. Setiap manusia baik yang  

normal maupun yang memiliki keterbatasan fisik mempunyai hak yang sama 

untuk mendapatkan pendidikan (Goa, 2020). Hal ini juga didukung dengan 

adanya UU nomor 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas, jelaslah bahwa 

kesetaraan dan non-diskriminatif merupakan salah satu syarat dari terbukanya 

berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Karim, 2018). Dari jumlah 

penyandang disabilitas di kota makassar berdasarkan dari data (dinas sosial, 2022) 

sudah mencapai 3634 jiwa. Penyandang disabilitas juga masih mengalami 

ketimpangan pendidikan, pasalnya sebagian besar penyandang disabilitas belum 

bisa mendapatkan pendidikan setinggi yang dimiliki penduduk nondisabilitas, 

berdasarkan data (badan pusat statistik BPS, 2020) tingkat pendidikan terakhir 

sebagian besar penyandang disabilitas adalah tidak tamat sekolah dasar (SD), 

yakni 29,35%. Sebanyak 26,32% merupakan tamatan SD. Penyandang disabilitas 

yang tidak pernah sekolah mencapai 20,51%. Kemudian, Pendidikan terakhir 

SMP 9,97%, SMA 10,47% dan Perguruan tinggi 3,38% 

Dan selanjutnya tantangan fisik yakni persolaan sarana dan prasarana 

pendidikan yang terdapat di perguruan tinggi yang masih belum aksesibel bagi 



 

2 

 

penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana tersebut meliputi area lingkungan 

dan bangunan, perpustakaan yang hampir semua perpustakaan umum maupun 

perpustakaan milik instansi Pendidikan belum dapat diakses oleh penyandang 

disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra (Saputri, 2019). Adapun 

uraian tantangan fisik bagi penyandang disabilitas antara lain, tangga, jalur 

pemandu dari gerbang ke ruang kelas, dan tidak terdapat jalur kursi roda.  

Kendala kendala tersebut diantaranya masih ada instansi pendidikan yang 

menolak eksistensi penyandang disabilitas, sarana dan prasarana yang kurang 

aksesibel bagi penyandang disabilitas dan masih banyak tenaga pendidik 

disekolah regular dan universitas yang masih belum mengetahui tentang dunia 

kedisabilitasan. Sehingga penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan 

kesmiskinan dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan 

potensi terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan .Maka 

pemerintah Makassar wajib untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang 

tergolong kelompok yang sangat rentan di antara kelompok rentan yang ada 

(Karim, 2018). 

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah kota makassar tahun 

2021-2026 visinya mewujudkan makassar kota dunia yang “ sombere “ dan smart 

city dengan melalui program kota inklusif yang nyaman untuk semua. Untuk itu 

dibutuhkan sarana prasarana yang mengakomodir kaum disabilitas dalam bentuk 

pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan dengan menggunakan pendekatan 

arsitektur inklusif kontemporer. 

Pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi disabilitas ini 

menggunakan pendekatan konsep arsitektur inklusif kontemporer dikarenakan 

pendekatan desain inklusif adalah sebuah pendekatan desain untuk menghasilkan 

fasilitas dan juga produk bagi semua orang secara umum, tanpa batasan, rentang 

usia, dan juga jenis kelamin (Rasyida, 2018), sedangkan arsitektur kontemporer 

dapat diartikan suatu desain yang lebih maju , variatif, fleksibel, dan inovatif, baik 

secara bentuk maupun tampilan, jenis material, pengolahan material, bentuk 



 

3 

 

asimetris maupun teknologi yang digunakan dan menjadi trend pada tahun tahun 

terakhir (Suwiyantari wiye, 2013).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu membuat rancangan Pusat 

pelatihan dan pendidikan  bagi disabilitas dengan pendekatan arsitektur 

kontemporer di kota makassar sebagai wadah yang menyediakan sarana dan 

prasarana mendukung, yang dapat diakses dengan mudah dan ramah  bagi 

penyandang disabiitas. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana merancang pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi 

disabilitas ? 

2. Bagaimana merancang pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi 

disabilitas dengan pendekatan arsitektur  kontemporer ? 

C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan  

a. Untuk merancang pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi 

disabilitas yang sebagai wadah yang menyediakan kebutuhan bagi 

disabilitas. 

b. Untuk merancang pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan dengan 

pendekatan arsitektur kontemporer yang dapat mendukung kebutuhan 

penyandang disabilitas. 
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2. Sasaran 

Terbentuknya pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi disabilitas 

dengan konsep pendekatan arsitektur kontemporer sebagai wadah yang dapat 

mendukung penyandang disabilitas untuk mengasah dan melatih keterampilan 

mereka sesuai jenis, derajat kedisabilitasan, dan kemampuannya . 

D. Metode Perancangan  

1. Jenis data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Seperti ukuran lokasi dan penentuan lokasi perancangan salah satu yang sangat 

penting.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa bukti 

catatan atau laporan historis yag tersusun dalam arsip. Seperti peta admisitratif 

kota/kabupaten, jumlah penduduk, jumlah kegiatan terkait judul, peta tata ruang 

wilayah, kondisi utilitas kota. 
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2. Pengumpulan data 

a. Survei dan Observasi 

b. Data dari instansi 

3. Analisis Data 

Analisis data berupa analisis tapak, analisis fungsi dan program ruang, 

analisis bentuk dan material bangunan, Analisis tema perancangan, Analisis 

sistem bangunan. 

 1.Analisis tapak 

 Analisis tapak berisi tentang masalah yang berada dalam tapak, kemudian 

dipecahkan dan menghasilkan alternaif-alternatif desain. 

2. Analisis fungi bangunan 

Pada analisis ini membahas tentang fungsi-fungsi banunan yang akan 

dirancang, baik fungsi primer sampai fungsi sekundernya. 

3. Analisis bentuk dan material bangunan 

Pada analisis bentuk dan material bangunan akan dibahas mengenai bentuk 

fisik dari bangunan,mulai dari fasad dan ornamen-ornamennya serta 

material yang digunakan 

4. Analisis tema perancangan 

Dalam analisis harus mengacu pada nilai-nilai tema yang digunakan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I               : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah 

perancangan, tujuan dan sasaran perancangan, metode 

perancangan dan sistematika penulisan. 

BAB II              :  Studi pustaka, menjelaskan tentang tinjauan umum proyek, 

tinjauan tema perancangan, tinjaun  perancangan dalam 

islam dan studi banding. 

BAB III            : Analisis perancangan berisi gambaran umum wilayah 

proyek, analisis tapak, analisis fungsi dan program ruang, 

analisis bentuk dan material bangunan, analisis tema 

perancangan, analisis sistem bangunan. 

BAB IV            : Hasil Perancangan berisi Rancangan Tapak, Rancangan 

Program ruang, rancangan tampilan bangunan, Penerapan 

tema perancangan, rancangan sistem bangunan. 

BAB V             : Kesimpulan, berisi kesimpulan umum terhadap hasil 

rancangan,  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pusat pelatihan dan Pendidikan bagi disabilitas 

1. Definisi Objek perancangan  

Pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi disabilitas merupakan 

sebuah wadah/fasilitas bagi disabilitas yang akan memenuhi kebutuhan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan keterampilan mereka yang mengalami 

keterbatasan, dengan adanya pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan tersebut 

mereka dapat menetukan berbagai kegiatan sesuai dengan keinginannya sendiri, 

berikut penjelasan yang terperinci dari objek perancangan ini. 

Pendidikan dan pelatihan menurut John suprihanto, (1988) adalah suatu 

proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan 

serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran 

dan ketrampilan. Kemudian (Wijaya, 1970) juga mengemukakan pengertian yang 

senada dengan diatas yaitu “Pendidikan dimaksudkan untuk membina 

kemampuan atau mengembangkan kemampuan berpikir para pegawai, 

meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan pada pegawai 

sehingga mereka dapat menunaikan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya”. 

Waktu yang diperlukan untuk pendidikan bersifat lebih formal. Sedangkan latihan 

lebih mengembangkan ketrampilan teknis sehinga pegawai dapat menjalankan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Latihan berhubungan dengan pengajaran tugas 

pekerjaan dan waktunya lebih singkat serta kurang formal (Permana, 2018). 

Pelatihan dan Pendidikan keterampilan yang dimaksud adalah bagaimana 

memaksimalkan upaya dan peran aktif dalam memberikan pengetahuan kepada 

para penyandang disabilitas guna memberikan wadah pada meraka, yang secara 

fungsional bangunan akan dirancang sesuai dengan judul projek yaitu pusat 

pelatihan dan pendidikan keterampilan yang pada dasarnya pengembangan 
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pengetahuan mereka sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, agar para 

penyandang disabilitas mempunyai kepercayaan diri untuk mandiri. Sesuai 

dengan yang disebutkan diatas bangunan akan terdiri dari kelas kelas seperti kelas 

khusus bagi ragam penyandang disabilitas, kelas seni, kelas music, kelas 

komputer, workshop pengerjaan kayu,menjahit , kerajinan, asrama dll serta setiap 

fasilitas yang tersedia nantinya akan disesuaikan dengan setiap kegiatan dan 

kebutuhan para disabilitas dalam menjalani pelatihan dan kehidupan sehari-hari 

selama melaksanakan praktek belajar kerja. 

Sedangkan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektul, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam 

berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan utuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak  (Widinarsih, 2019). 

2. Klasifikasi pusat pelatihan dan Pendidikan keterampilan bagi 

disabilitas 

 Macam macam disabilitas menurut undang undang nomor 8 tahun 2016 

tentang penyandang cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan 

kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :  

1) Penyandang cacat fisik  

a) Tuna netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang 

disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari 

kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:  

(1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya 

(hilangnya fungsi penglihatan);  

(2) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya 

atau tidak, tetapi tidakdapat menentukan objek atau benda di depannya;  
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(3) Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat 

benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jarijari tangan yang 

digerakkan dalam jarak satu meter.  

b) Tuna Rungu/ wicara adalah kecacatan sebagai akibat 

hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik 

disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu 

wicara, tuna rungu, tuna wicara.  

c) Tuna daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat 

gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya 

yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat 

juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat 

kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi 

maupun syaraf-syarafnya. Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu:  

(1) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan 

terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, 

otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) 

maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya 

kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna, 

cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya. 

 (2) Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota 

tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai 

pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme 

tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada 

organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan 

pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek 

motoric yang disebabkan oleh disfungsinya otak  

2) Penyandang cacat mental  
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a) Tuna laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan 

emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku 

seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya. 

 b) Tuna grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan 

mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan 

atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :  

(1) Tuna grahita ringan tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ 

antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka 

masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita 

ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD umum;  

(2) Tuna grahita sedang tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat 

terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. 

Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan 

pendidikan setingkat kelas II SD Umum;  

(3) Tuna grahita berat kelompok ini termasuk yang sangat rendah 

intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak 

tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 

kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. 

 3) Penyandang cacat fisik dan mental ganda  

merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, 

misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna 

daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus  

Adapun setiap lembaga pendidikan, baik sekolah khusus hingga perguruan 

tinggi yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus harus memiliki layanan 

yang terakses sesuai dengan klasifikasi disabilitas yang ada. Perihal aksesibilitas 

ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi 

yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Undang- undang nomor 8 

tahun 2016 tentang penyandang disabilitas membagi ragam disabilitas menjadi 4 

kelompok meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas 
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intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. 

Setiap ragam disabilitas tersebut membutuhkan aksesibilitas yang berbeda 

diantaranya meliputi : 

a) Disabilitas fisik 

Penyandang disabilitas fisik membutuhkan adanya aksesibilitas untuk 

menuju ketempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring, lift, 

dan bentuk lainnya. 

b) Disabilitas intelektual 

Dalam proses belajar mengajar, penyandang disabilitas intelektual 

memerlukan penyesuaian bentuk materi, fleksibilitas proses serta 

pencapaian evaluasi penilaian terhadap penyandang disabilitas 

sensorik. Perbandingan jumlah pengajar dan jumlah peserta dibutuhkan 

dalam kegiatan belajar mengajar, tambahan pelajaran mengenai 

keterampilan berinteraksi di masyarakat dan keterampilan hidup sehari-

hari, ketermapilan domestik harus disediakan. 

c) Disabilitas mental  

Penyandang disabilitas mental memerlukan ketersediaan akses yang 

hampir sama dengan penyandang disabilitas intelektual. Namun 

mereka tidak memerlukan tambahan meteri keterampilan untuk hidup 

mandiri atau berinteraksi sosial dalam masyarakat. Dengan 

mengantisipasi berbagai keadaan, pihak pendidik perlu menyiapkan 

ruang untuk melepas ketegangan bagi penyandang disabilitas mental, 

dikenal dengan ruang relaksasi. 

d) Penyandang disabilitas sensorik 

Jenis disabilitas ini terdiri dari tiga yaitu disabilitas netra, disabilitas 

rungu, dan disabilitas rungu-netra. Setiap jenis disabilitas ini juga 

memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. 

1) Disabilitas netra 



 

12 

 

Dalam belajar mengajar, disabilitas netra memerlukan berbagai 

standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi , 

aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam system 

pendaftaran, administrasi, maupun evaluasi. Teknologi yang 

dimaksud adalah teknologi pembaca layar yang terintegrasi dengan 

berbagai program teknologi lainnya. Penyandang disabilitas netra 

juga memerlukan penyediaan denah timbul/maket yang 

menggambarkan lingkungan fisik suatu Lembaga pendidikan. 

Penyediaan akses ini termasuk pendampingan saat melakukan 

orientasi mobilitas di lingkungan lembaga pendidikan. 

2) Disabilitas Rungu  

Dalam belaar mengajar penyandang disabilitas rungu memerlukan 

penyesuaian pilihan cara berkomunikasi, mengakses informasi dan 

instruksi dalam proses pemebelajaran. Ketersediaan akses yang 

juga perlu diutamakan penyandang disababilitas rungu adalah 

pendamping kelas, baik oleh juru bahasa isyarat maupun juru catat 

jika pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa 

isyarat serta tugas yang dikonversi kedalam bentuk tugas tertulis. 

3) Disabilitas Rungu-Netra  

Salah satu komponen aksesibilitas yang sangat diperlukan calon 

peserta didik dikenal dengan disabilitas multi atau ganda ini adalah 

komunikasi yang digunakan dalam prose belajar mengajar . 

Komunikasi yang dipakai adalah bahasa isyarat raba dan 

aksesibilitas yang lain yang diperlukan perpaduan antara akses 

bagi disabilitas netra dan rungu (Tempo.com, 2020). 

Sarana dan prasarana juga merupakan hal yang paling utama dalam 

melayani mobilitas masyarakat terkhusus bagi penyandang disabilitas, oleh karena 

itu sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disbilitas ditempat umum 

yang mendukung keamanan dan kenyamanan mereka. 
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Sedangkan definisi aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 

penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesampatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas pasal 1 angka 8, dengan begitu para penyandang 

disabilitas berhak mendapatkan kesamaan dalam hal aksesibilitas. Aksesibilitas 

tersebut dititik beratkan pada fasilitas umum, meliputi ukuran dasar ruang, jalur 

pedestrian, jalur pemandu, area parkir ,pintu, tangga, ramp, lift, kamar kecil, 

wastafel, pancuran, telepon, perlengkapan, perabot, dan terakhir rambu.  

Dalam peraturan tersebut juga membahas mengenai asas dan kriteria 

aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan sarana dan prasarana, 

meliputi: 

a. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan  

b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam setiap lingkungan  

c. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum 

dalam suat lingkungan dengan tanpa membutuhkan orang lain  

d. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan 

bagi semua orang. 

B. Tinjauan Tema Perancangan 

1. Definisi Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur kontemporer ialah suatu bentuk perwujudan arsitektur yang 

terlahir dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Perwujudan ini dibangun 

dalam kurun waktu yang singkat dan cukup menggambarkan perkembangan 
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arsitektur di indonesia. Arsitektur kontemporer merupakan salah satu pendekatan 

dalam merancang secara global sehingga dengan begitu para ahli berpendapat 

mengenai pengertian arsitektur kontemporer, diantaranya meliputi: 

1) (Konneman, 1997) world of contemporary architechture, arsitektur 

kontemporer adalah gaya arsitektur yang bertujuan untuk memberikan 

contoh suatu kualitas tertentu terutama dari segi kemajuan teknologi 

dan juga kebebasan dalam mengepresikan suatu gaya arsitektur. 

2) (Y.Sumalyo, 1996) arsitektur kontemporer akhir abad XIX dan abad 

XX ,kontemporer adalah bentuk -bentuk  aliran arsitektur yang tidak 

dapat dikelompokkan dalam suatu aliran arsitektur atau sebaliknya 

berbagai arsitektur tercakup didalamnya. 

3) (L.Hilberseimer, 1964) Contemporary architects 2, arsitektur 

kontemporer adalah suatu style aliran arsitektur tertentu pada eranya 

yang mencerminkan kebebasan berkarya sehingga menampilkan suatu 

yang berbeda, dan merupakan suatu aliran baru atau penggabungan dari 

beberapa gaya arsitektur lainnya. 

Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kontemporer 

adalah sebagai pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa 

ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa arsitektur kontemporer adalah 

salah satu pendekatan yang mengikuti zaman, dengan mengedepankan kemajuan 

teknologi serta kebebasan dalam menampilkan suatu gaya arsitektur. 

 

2. Ciri- ciri dan prinsip pendekatan arsitektur kontemporer  

a) Lebih banyak ruang terbuka dan saling menyatu  

Arsitektur kontemporer mempunyai ciri yang pertama  memiliki ruang 

terbuka yang lebih banyak ditemukan. Ruang terbuka ini tanpa 

memiliki sekat pada bagian tengah dan tentunya akan bisa untuk 

menghubungkan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Tak 
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heran jika arsitektur mempunyai perubahan struktur yang terlihat 

mencolok seperti ruang terbuka luas tanpa adanya dinding pemisahnya. 

b) Bentuk arsitektur kontemporer terbilang berbeda  

Ciri berikutnya yang mudah dipahami dari gaya ini adalah adanya 

banyak garis lengkung. Pasalnya dalam dunia arsitekur biasanya 

banyak menggunakan unsur garis lurus. Namun dalam gaya ini 

penerapan garis melengkung terbilang cukup dominan.apalagi dilihat 

pada bagian konstruksi bagian luar/eksterior akan lebih banyak 

menggunakan garis lengkung. 

c) Material yang digunakan arsitektur kontemporer selalu menarik  

Berbeda dengan gaya arsitektur lainnya, material yang digunakan pada 

gaya arsitktur kontemporer terbilang cukup menarik. Biasanya 

arsitektur dengan gaya ini akan menggunakan material modern.dan 

tentunya dengan menerapkan hal tersebut bisa menjadi karakteristik 

tersendiri bagi gaya arsitektur kontemporer. Kaca, batu, logam dan juga 

kayu menjadi material yang sering digunakan daripada jenis material 

lainnya. Contohnya adalah pada bagian atap yang menggunakan kaca,  

adanya kaca pada bagian atap juga akan memperlihatkan kesan 

tranparan dan keterbukaan, bagian dinding biasanya juga menggunakan 

material logam dan juga memanfaatkan tanaman hias. 

d) Pemanfaatan cahaya alami  

Semakin berkembangnya dunia arsitektur, ternyata pemanfaatan cahaya 

alami juga sudah mulai diperhatikan. Dimana penggunaan kaca pada 

jendela yang terlihat lebar. Dan pada bagian atap yang juga 

menggunakan kaca atau material transparan yang memanfaatkan 

cahaya alami. Bentuk jendala yang lebar dengan perpaduan material 

kaca menjadikan gaya ini pada sebuah bangunan terlihat lebih unik. 

e) Desain atap 
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Selanjutnya pada bentuk atap dari gaya arsitektur kontemporer 

biasanya terlihat terbuka, bahkan saat ini sudah banyak konstruksi 

bangunan yang mengadopsi desain atap dengan bentuk datar. Selain itu 

para arsitek lebih berani melakukan eksplorasi menggunakan desain 

atap yang tak biasa. 

f) Keunggulan dari Arsitekur kontemporer adalah mampu menjadi 

penyeimbang kombinasi antara sebuah konstruksi bangunan dengan 

kondisi lingkungan luar. Namun arsitektur kontemporer mampu 

mengombinasikan lingkungan luar kedalam konstruksi bangunan. 

Dengan begitu bangunan yang dirancang dengan gaya arsitektur 

kontemporer akan beradaptasi dengan iklim apapun, termasuk cuaca 

ekstrim. 

g) Penataan Ruang  

Arsitektur kontemporer yang lebih banyak menggunakan garis 

lengkung sehingga garis lengkung pada konstruksi bangunan gaya 

arsitektur ini bisa terlihat begitu dinamis jika dilihat secara visual. 

h) Pemilihan Warna  

Dan terakhir pada pemilihan warna yang digunakan arsitektur dengan 

gaya kontemporer  kebanyakan menggunakan warna yang netral seperti 

hitam, putih maupun abu-abu. Jika dilihat mungkin pemilihan warna 

arsitektur kontemporer akan sedikit mirip dengan desain minimalis 

.dan para arsitek sering juga melakukan variasi pemilihan warna seperti 

warna yang menonjol contohnya kuning, merah dan jingga. 
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C. Tinjauan Perancangan Dalam Islam 

Dalam perancangan pusat pelatihan dan Pendidikan keterampilan bagi disabilitas 

ini memiliki keterkaitan yang diambil dalam Al-Quran Surat al-nur. 

Surat al-Nur [24]: 61 

 

                                                                                                        
                                      

                                             
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

             

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 

tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama 

mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di 

rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang 

perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu 

yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) 

yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan 

bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri.” 

Ayat diatas secara jelas menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang 

disabilitas dan mereka yang bukan disabilitas .mereka harus diperlakukan secara 

sama baik itu dalam kehidupan sosial dan lainnya tanpa adanya diskriminasi. 

Karena pada hakikatnya manusia dengan manusia lainnya memiliki kedudukan 

yang sama dengan atau memiliki keterbatasan fisik yang dimiliki. 
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D. Studi Banding Project Sejenis 

1. Obyek studi banding berdasarkan judul project 

Studi banding adalah suatu konsep atau kegiatan yang dilakukan dengan 

tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya 

untuk menjadi lebih baik, berikut adalah objek studi banding nya. 

a. Hazelwood school, glasgow, scotland, UK 

 

Gambar  1. Hazelwood School 

Sumber:  (Design, 2020) 

1) Deskripsi Hazelwood school 

Arsitek Gordon murray dan alan dunlop merancang sekolah pemenang 

penghargaan internasional yang luar biasa yang dimulai dengan serangkaian 

kendala yang paling menantang. Selesai pada Juli 2007, para desainer mengambil 

proyek dengan perspektif 'penelitian dan pengembangan' yang menetapkan 

standar tinggi untuk solusi inovatif untuk ringkasan yang kompleks dan 

merancang ruang yang dijelaskan oleh kepala sekolah hazelwood monica 

McGeever: “Hazelwood adalah bangunan tempat bekerja dan belajar. Segera 

setelah anda masuk, anda akan merasakan semangat dan kehangatan yang 

terpancar dari gedung ini.” Sekolah baru ditambah rumah keterampilan hidup 

kecil (150 meter persegi) adalah 28.632 kaki persegi [2660 meter persegi]. 

Dimaksudkan agar dapat digunakan dan dinavigasi dengan mudah oleh siapa saja, 

hazelwood menyediakan akomodasi untuk maksimal 60 siswa, berusia 3-18 
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tahun. Sekolah ular melalui situs taman, membentuk kurva lembut di sekitar 

pohon-pohon dewasa yang ada. Satu lantai, dibangun dengan bahan alami, 

menciptakan serangkaian ruang taman kecil yang ideal untuk ukuran kelas kecil 

dan memaksimalkan potensi untuk kesempatan belajar dan mengajar di luar 

ruangan yang lebih intim. Tulang belakang interior melengkung yang khas 

memenuhi tuntutan kompleks untuk sistem pencarian jalan yang intuitif serta 

kebutuhan penyimpanan yang substansial untuk berbagai peralatan yang 

digunakan oleh anak-anak dengan berbagai disabilitas. 

 

2) Aktivitas Hazelwood school 

Arsitek GM dan AD mengejar proyek hazelwood dengan komitmen untuk 

membangun pengetahuan dan kapasitas pada bangunan yang akan bekerja dengan 

anak-anak dengan berbagai kemampuan yang sangat kompleks. Contoh paling 

banyak adalah sekolah yang melayani kebutuhan anak-anak dengan keterbatasan 

visual, atau keterbatasan pendengaran, atau masalah kognitif atau keterbatasan 

fisik. Dalam hal ini, desain perlu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 

kemandirian anak dengan campuran dari semua masalah ini. Tahap awal 

pengumpulan data oleh arsitek digantikan oleh penelitian bersama ketika kepala 

sekolah yang baru diangkat. Perusahaan berkomitmen untuk keterlibatan 

pengguna yang luas dan berkelanjutan serta partisipasi para ahli khusus. Kepala 

sekolah hazelwood bekerja erat dengan tim desain di semua fase proyek. Orang 

tua, guru, ahli oftalmologi dan mobilitas, penasihat disability discrimination act 

(DDA), dan anak-anak juga terlibat dan dilibatkan dalam proses desain. Royal 

national institute of blind people (RNIB) scotland juga dikonsultasikan selama 

proses desain dan bekerja sama dengan kepala sekolah yang baru. 

3) Fasilitas Hazelwood school 

Sekolah ini terdiri dari sebelas (11) ruang kelas dalam struktur satu lantai, 

menyediakan tempat penitipan anak hingga pendidikan menengah. Semua anak 

tiba di hazelwood dengan taksi atau bus mini. Area pintu masuk sekolah 
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dirancang sebagai sistem loop untuk memungkinkan kendaraan menumpuk di area 

drop off khusus. Area pintu masuk utama terbuka ke ruang makan besar, yang 

berfungsi ganda sebagai ruang pertemuan utama. 

 

Gambar  2. Eksterior 

Sumber:  (Design, 2020) 

 

Ruang pengajaran utama terletak di tepi utara situs yang tenang untuk 

menghindari sinar matahari langsung. Ruang sirkulasi pusat menampung dinding 

penyimpanan berlapis gabus besar untuk menampung peralatan anak-anak. 

Terintegrasi ke dalam dinding ini adalah "rel jejak" yang unik, yang memberikan 

isyarat taktil bagi anak-anak untuk menavigasi bangunan dengan jelas dan aman. 

Setiap teluk dinding jejak sensorik berbentuk individual. Ini membantu anak-anak 

mengorientasikan panjang ruang sirkulasi di sekolah. Ditambah dengan desain 

koridor 'jalan' di sekolah, tata letak ini telah terbukti sebagai perangkat yang 

efektif untuk navigasi mandiri untuk semua jenis siswa. 

 

Gambar  3. Central resourse area 

Sumber: (Design, 2020) 
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Tanda di seluruh sekolah berlebihan: dalam braille, dalam gambar dan 

bulan (sistem yang terdiri dari garis dan kurva termasuk beberapa huruf biasa 

dalam bentuk yang disederhanakan), dan telah terbukti efektif untuk kebutuhan 

komunikasi anak-anak. Warna halus, kontras, dan elemen pencahayaan yang 

dapat disesuaikan memaksimalkan penggunaan sisa penglihatan anak-anak. 

Ruang kelas besar dilengkapi dengan ruang penyimpanan built-in yang 

cukup luas di bagian belakang ruangan, dan area yang dapat disesuaikan di antara 

ruang kelas. Kurangnya kekacauan di ruang kelas dan di dinding memunculkan 

suasana yang menenangkan di mana anak-anak dapat berkembang tanpa 

dibombardir oleh informasi visual yang asing. Beberapa kamar menawarkan 

pemandangan untuk staf dan pengunjung tanpa mengganggu anak-anak. Area-area 

ini memenuhi fungsi ganda ruang yang tenang saat dibutuhkan. 

 

Gambar  4. Ruang kelas 

Sumber:(Design, 2020) 

Desain aula permainan, area trampolin, dan kolam hidroterapi menciptakan 

peluang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi, memperluas keterampilan mereka, 

dan mendapatkan kepercayaan diri melalui keterlibatan dalam aktivitas yang 

relatif mandiri. Taman bermain dan peralatan bermain memungkinkan setiap anak 

kebebasan untuk bermain sebanyak mungkin pada tingkatnya sendiri. 
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Lingkungan eksternal merupakan perluasan dari lingkungan belajar dan 

banyak ruang pengajaran eksternal disediakan di dalam halaman sekolah. Pilihan 

material eksterior juga berkontribusi pada navigasi yang sukses. Unit hunian 

terpisah, "Rumah Kecakapan Hidup" dengan tiga kamar tidur, digunakan untuk 

mengajarkan keterampilan hidup dasar kepada anak-anak tetapi juga menyediakan 

akomodasi istirahat. 

4) Desain bangunan Hazelwood school 

 

Gambar  5. Site plan 

Sumber: (Design, 2020) 

  

 

Gambar  6. Detail wall 

Sumber:(Design, 2020) 
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- Dinding jejak sensorik yang unik menjalin di seluruh sekolah 

dan memungkinkan anak-anak untuk melatih keterampilan 

mobilitas dan orientasi, yang mengarah pada peningkatan 

kepercayaan diri, rasa penguasaan, dan harga diri. 

- Dinding rel jejak dilapisi gabus, yang memiliki nuansa hangat 

dan memberikan penanda atau isyarat taktil untuk membantu 

anak-anak dengan orientasi dan navigasi melalui sekolah. 

- Setiap teluk dinding jejak sensorik berbentuk individual. Ini 

membantu anak-anak mengorientasikan sepanjang ruang 

sirkulasi di sekolah. 

- Koridor dirancang sebagai jalan, yang juga membantu orientasi 

dan mobilitas. 

- Papan nama yang tersebar di seluruh sekolah, dalam huruf 

Braille dan piktograf dan Bulan, memenuhi beragam 

kemampuan komunikasi semua anak. 

- Ruang kelas besar dengan ruang penyimpanan yang luas dan 

area yang dapat disesuaikan di antara ruang kelas. 

- Ruang belajar fokus menawarkan pemandangan bagi staf dan 

pengunjung tanpa mengganggu anak-anak. Area ini juga 

menawarkan waktu tenang sesuai kebutuhan. 

- Kurangnya kekacauan di ruang kelas dan di dinding 

menghasilkan suasana yang menenangkan tanpa kebingungan 

visual yang tidak perlu. 

- Warna halus, kontras, dan elemen pencahayaan yang dapat 

disesuaikan memaksimalkan penggunaan sisa penglihatan anak-

anak. 

- Penggunaan warna kontras dan netral sebagai indikator visual 

ruang transisi dan ruang penyimpanan. 
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- Ruang kelas menghadap ke utara untuk memanfaatkan tingkat 

cahaya yang lebih merata dan membuka ke bagian halaman 

yang paling tenang, ruang taman kelas. 

b. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya 

Makassar 

1) Deskripsi BRSPDF Wirajaya makassar. 

BRSPDF wirajaya beralamat JL.A.P pettarani makassar dengan luas 4,7 

ha, merupakan intitusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di wilayah 

timur Indonesia. sejarah berdirinya BRSPDF wirajaya dilatar belakangi oleh 

banyaknya penyandang disabilitas fisik korban perang dunia II dan korban 

keganasan westerling yang dikenal dengan korban 40.000 jiwa disulawesi selatan. 

BRSPDF wirajaya yang sebelumnya bernama panti sosial bina daksa (PBSD), 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab 

langsung pada direktorat jenderal rehabilitasi sosial kementrian sosial republik 

indonesia. BRSPDF wirajaya makassar mempunyai kapasitas daya tampung 

kurang lebih 100 orang penyandang disabilitas fisik yang dapat melayani, 

khususnya dari Kawasan timur Indonesia .  

 

2) Aktivitas Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

BRSPDF Wirajaya makassar. 

Balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik adalah pelayanan 

rehabilitasi sosial yang merupakan layanan yang komprehensif menyentuh 

penyandang disabiiltas secara langsung dan lingkungan keluarga nya, layanan 

rehabilitasi sosial tingkat lanjut dapat diberikan kepada penyandang disabilitas 

berdasarkan hasil asesmen berupa aktivitas kegiatan berupa bantuan dukungan 

keluarga, pengasuhan /perawatan, terapi dan penerima manfaat dapat menerima 

keseluruhan layanan rehabilitas sosial tingkat lanjut tersebut ataupun hanya 

sebagian saja. 
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3) Fasilitas BRSPDF wirajaya makassar. 

Adapun fasilitas sarana dan prasarana di BRSPDF wirajaya antara lain: 

a. Graha /asrama putra dan putri 

Asrama ini dapat menampung hingga ratusan putra putri yang menjalani 

Pendidikan di BRSPDF wirajaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 

kamar mandi, tempat tidur, dan pelayanan lainnya. 

b. Ruang terapi Vokasional  

Ruang ini merupakan salah satu penunjang rehabilitasi kepada putra putri 

dimana segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional  hal 

ini dimaksud untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal 

serta untuk menyiapkan siswa secara fisik, mental sosial dan vokasional untuk 

mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

c. Gedung olahraga 

Gedung ini juga dilengkapi fasilitas olahraga seperti lapangan tennis dan 

lainnya . 

d. Sarana ibadah 

e. Tidak hanya itu aula, lab computer, perpustakaan, lab peksos, 

bengkel protheses, sarana kesehatan dan fasilitas transportasi juga 

tersedia. 
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4) Desain bangunan 

 

Gambar  7. BRSPDF Wirajaya Makassar 

Sumber: (Wirajaya Kemensos, 2022) 

 

 

Gambar  8. Bengkel Prothese 

Sumber: (wirajaya Kemensos, 2022) 
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Gambar  9. Gedung olahraga 

Sumber: (Wirajaya Kemensos, 2022) 

2.  Obyek Studi banding dengan konsep arsitektur kontemporer 

a. Deskripsi Library and learning center of the Vienna University of 

Economics 

 

Gambar  10. Library and learning Center of the Vienna University of Economics 

Sumber: (Archdaily, 2021) 

 

Bangunan arsitek zaha hadid untuk perpustakaan dan pusat pembelajaran 

baru universitas ekonomi wina, (pusat perpustakaan dan pembelajaran – LLC), 

yang terletak di kampus baru kota, lebih mirip kapal laut yang mewah daripada 

bangunan tradisional. Desain umum kampus baru adalah hasil dari kompetisi 

desain perkotaan yang diadakan pada tahun 2008, menghasilkan BUSarchitektur 
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yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana induk kampus dan 5 arsitek 

lainnya dipilih untuk merancang bangunan, termasuk studio arsitek. Dibuka pada 

awal Oktober 2013, struktur ini menampung sekitar 24.000 siswa dan 1.800 

karyawan. 

b. Ciri bangunan Library and learning Center of the Vienna University of 

economics 

Penampilan luar LLC ditandai oleh dua elemen warna kontras yang 

dipisahkan oleh sambungan kaca: cangkang dan bayangan. Warna-warna yang 

berbeda ini memudahkan orientasi dan pemahaman dua area utama bangunan dari 

luar. 

 

Gambar  11. Library and learning center of the vienna university of economics 

Sumber: (Archdaily, 2021) 

Tujuan dari rencana fungsional adalah untuk secara jelas mendefinisikan 

berbagai area bangunan. Rencana tersebut diterjemahkan ke dalam objek tiga 

dimensi yang menguraikan ruang di sekitar atrium pusat, koridor dan ngarai. Blok 

utama bangunan menampung area layanan, pusat pembelajaran dan perpustakaan 

ekonomi, dengan layanan mahasiswa dan manajemen perpustakaan terletak di 

blok yang lebih kecil. 
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Gambar  12. Plan University Vienna 

Sumber: (Archdaily, 2021) 

Sementara tepi bagian dalam tapak bergabung bersama dalam bentuk bebas 

yang mengalir, tepi eksterior bangunan dipotong dengan tajam dan kesejajarannya 

kontras dengan tepi tapak yang ditentukan pada rencana induk dan dengan posisi 

bangunan yang berdekatan. 
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Gambar  13. Interior University Vienna 

Sumber: (Archdaily, 2021) 

Sirkulasi Internal, dari pintu masuk utama LLC, pengunjung dapat berjalan 

langsung ke auditorium pusat yang juga berfungsi sebagai atrium besar yang 

dibanjiri cahaya alami. Sebuah sistem landai mengarah dari auditorium ke pintu 

masuk perpustakaan dan layanan pusat di lantai pertama. Area keamanan dan 

loker terletak di mezzanine di bawah. 

 

 

Gambar  14. Section University Vienna 

Sumber: (Archdaily, 2021) 
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E. Kerangka Pikir 

 

Gambar  15. Kerangka Pikir 
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BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 

A. Tinjauan Lokasi  

1. Profil Kota Makassar 

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, kota makasar 

merupakaan kota terbesar keempat di indonesia dan terbesar di kawasan Timur 

Indonesia, kota makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan. 

a. Letak  Geografis 

Wilayah kota makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 

derajat lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten maros, 

sebelah timur kabupaten maros, sebelah selatan kabupaten gowa dan sebelah barat 

adalah selat makassar. 

b. Kondisi topografis 

Makassar mempunyai topografi dengan kemiringan 0-2 derajat (datar) dan 

kemiringan lahan 3-15 derajat (bergelombang ) luas wilayah kota makasar tercatat 

175,77 km persegi. 

c. Kondisi  Klimatologis 

Kota makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu 

udara rata rata berkisar antara 26 derajat c sampai dengan 29 derajat c. 

d. Keadaan Administrasi  wilayah 

Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi. Secara 

administrasi kota makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan . 

Di antara 15 kecamatan ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai. 
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Gambar  16. Peta administrasi kota makassar 

Sumber: (Petatematik indonesia, 2020) 

 

e. Kependudukan 

Tabel 1. Jumlah penduduk kota makassar 5 tahun terakhir 

Wilayah  Tahun Jumlah penduduk 

Makassar 2018 1.503.664 jiwa 

 2019 1.521.091 jiwa 

 2020 1.538.207 jiwa 

 2021 1.555.088 jiwa 

 2022 1.571.814 jiwa 

Sumber: (Sul-sel, 2022) 

 

2. Kebijakan Tata ruang Wilayah 

Sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan dan strategi pengembangan tata 

ruang kota makassar bab IV bagian pertama pasal 7 no 1 yang berbunyi 

memantapkan fungsi kota makassar sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, 

budaya dana jasa berskala nasional dan internasional dan dalam ketentuan umum 

dimana kawasan pendidikan tinggi terpadu adalah KT yang diarahkan dan 
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diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai 

kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang 

yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid (Ruslan, 

2019). 

3. Pemilihan Lokasi 

a. Kriteria Pemilihan Lokasi  

1. Kesesuaian dengan RTRW dan peraturan lain. 

2. ketersediaan infrastruktur kota (Jalan, drainase, listrik, air bersih, 

transportasi ). 

3. ketersediaan lahan/luas lahan (bisa dilahan kosong atau dilahan yang 

sudah terdapat bangunan namun di jelaskan alasan perlu alih fungsi 

bangunan di lokasi tersebut).  

4. Keberadaan bangunan-bangunan di sekitar yang mendukung proyek. 

5. Kriteria-Kriteria lain yang menjadi pertimbangan.  

b. Altenatif tapak 

 Pemilihan lahan dalam perancangan pusat pelatihan dan pendidikan 

keterampilan bagi disabilitas ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang 

mendukung kegiatan dalam bangunan. Dalam perancangan ini terdapat 3 alternatif 

tapak antara lain: 

1) Alternatif Tapak 1, terletak di jalan perintis kemerdekaan kecamatan 

Tamalanrea kota makassar. 
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Gambar  17. Alternatif tapak 1 

Sumber: (Earth, 2022) 

Lahan ini merupakan lahan kosong yang mempunyai kelebihan 

antara lain: 

a. Lahan ini sesuai dengan peruntukan RTRW. 

b. Akses transportasi umum memadai. 

c. Berada di area keramaian kota. 

d. Luas lahan sekitar 2  hektar. 

Namun lokasi ini pun juga memiliki kekurangan salah satunya 

kemacetan yang tinggi di area ini. 

 

2) Alternatif tapak 2, terletak di jalan penghubung antar JL Dr. leimena 

dan perintis kemerdekaan kecamatan panakukang kota makassar . 

 

Gambar  18. Alternatif tapak 2 
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Sumber: (Earth, 2022) 

Lahan ini merupakan lahan kosong yang mempunyai kelebihan 

antara lain: 

a. Lahan ini sesuai dengan peruntukan RTRW. 

b. Terdapat lahan hijau yang cukup luas. 

c. Luas lahan sekitar 2,73 hektar. 

d. Tingkat kemacetan rendah. 

Kekurangan lokasi ini akses transportasi umum belum memadai, 

namun bisa diakses melalui kendaraan pribadi dan layanan khusus. 

3) Alternatif tapak 3, terletak di jalan perintis kemerdekaan kecamatan 

tamalanrea kota makassar. 

 

Gambar  19. Alternatif tapak 3 

Sumber: (Earth, 2022) 

a. Lahan sesuai dengan peruntukan RTRW. 

b. Tingkat kemacetan tinggi. 

c. Luas lahan sekitar 0,73 hektar. 

         d. Jaringan transportasi memadai. 

Kekurangan dari lokasi tapak ini bersampingan dengan salah satu 

pusat perbelanjaan di kota makassar /mall, sehingga kebisingan 

tidak terhindarkan. 
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c. Pemilihan tapak 

Tabel 2. Bobot penilaian pemilihan tapak 

Kriteria/ 

Bobot 

penilaian 

Alternatif  

tapak 1 

/skor 

Total 

skor 

Alternatif 

tapak 2 

/skor 

Total 

skor 

Alternatif 

Tapak 3 

/skor 

Total 

skor 

Kesesuaian 

lahan dengan 

RTRW /20 

8 160 8 160 8 160 

Pencapaian 

/aksesibilitas/

15 

7 105 5 75 7 105 

Ketersediaan 

lahan/15 

7 105 8 120 6 90 

Ketersediaan 

infrastruktur/

15 

6 90 5 75 6 90 

Bangunan 

sekitar yang 

mendukung 

/20 

7 105 4 80 4 80 

Jauh dari 

kebisingan/ 

15 

5 75 7 105 5 75 

Jumlah 40 640 37 615 36 600 

Berdasarkan bobot penilaian diatas alternatif lahan 1 menjadi lahan terpilih yang 

terletak di jalan perintis kemerdekaan kecamatan tamalanrea kota makassar  

dengan luas lahan sekitar 1,7 hektar. 

 

Gambar  20. Peta situasi site terpilih 

Sumber: (Google Earth, 2022) 
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B. Analisis Tapak 

Analisis tapak ialah sebagian tahap dalam merancang sebuah proyek 

berdasarkan fakta empiris berupa kondisi eksisting tapak. Analisa tapak juga 

bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi tapak dengan 

tanggapan yang terdiri dari beberapa alterntif. 

1. Analisis Arah Angin  

 

Gambar  21. Analisis arah angin 

 

Sesuai dengan gambar diatas sirkulasi udara atau arah angin sangat 

mempengaruhi orientasi dari bangunan nantinya sehingga baiknya posisi massa 

bangunan memanfaatkan sirkulasi udara yang ada pada lokasi dengan baik, 

dengan begitu sirkulasi udara alami yang dihasilkan juga dapat tersalurkan 

kedalam bangunan. Agar mereduksi kuat arus angin maka akan ditata sebuah 

lansekap untuk mendukung kenyamanan penggunanya. 

Konsep yang akan diterapkan: 

a. Arah angin atau sirkulasi udara akan dimanfaatkan agar orientasi bangunan 

dapat memanfaatkan udara yang masuk kedalam bangunan 
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b. Menambahkan lansekap untuk mendukung dan mereduksi kuat arus angin. 

2. Analisis Orientasi Matahari 

 

Gambar  22. Analisis Orientasi matahari 

 

Dengan menganalasis orientasi matahari ini juga dapat mendukung sebuah 

perancangan bangunan dalam hal pencahayaan alami  ,namun pada lokasi tersebut 

intesitas matahari tergolong tinggi dan juga dikarena pada lokasi sekitar 

kurangnya bangunan tinggi dan kurang nya pepohonan yang menghalangi 

Konsep yang akan diterapkan: 

a. Dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami   bukaan 

bukaan dengan posisi arah matahari akan diperbanyak 

b. Arah matahari dengan itensitas tinggi kedalam bukaan nantinya akan 

menggunakan sun shading agar mengurangi cahaya berlebihan 
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3. Analisis Aksesibilitas  

 

Gambar  23. Aksesibilitas 

 

Lokasi lahan ini berada pada jalan perintis kemerdekaan sebagai jalan 

primer yang sangat mempengaruhi aksesibilitas hingga ke lokasi ini ,jalan ini juga 

dilalui oleh transportasi umum sehingga lokasi ini dapat di akses menggunakan 

kendaraan pribadi maupun umum,namun lokasi ini memiliki kekurangan dengan 

tingkat kemacetan yang tinggi . 

Konsep yang akan diterapkan: 

a. Dimana akses utama tapak ini berada pada jalan perintis kemerdekaan ,maka 

penempatan pintu masuk dan pintu keluar berada pada arah utara tapak dengan 

mengikuti jalur kendaraan. 



 

41 

 

4. Analisis Kebisingan 

 

Gambar  24. Analisis kebisingan 

 

Kebisingan yang berlebih dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang akan 

berlangsung pada bangunan dan menganggu aktifitas pengguna dilihat dari 

ilustrasi diatas bahwa kebisingan yang tinggi berasal dari jalan raya perintis 

kemerdekaan dan kebisingan menengah hingga ringan berasal dari arah timur dan 

barat lokasi, dengan begitu sebuah perancangan juga harus mempertimbangkan 

apasaja yang dapat menjadi solusinya 

Konsep yang akan diterapkan: 

a. Dengan melihat kebisingan yang tinggi berasal dari akses masuk itu sendiri 

maka posisi bangunan akan dberi jarak antara jalan raya dengan bangunan 

nantinya dan diberi lansekap berupa vegetasi agar dapat meredam kebisngan 

tersebut. 

b. Ruangan -ruangan yang nanti nya juga membutuhkan konsentrasi dan 

ketenangan akan ditempatkan pada bagian selatan lokasi yang kira-kira terhindar 

dari kebisingan. 



 

42 

 

5. Analisis Orientasi Bangunan 

 

Gambar  25. Analisis Orientasi bangunan 

 

 Orientasi bangunan dalam tapak kearah utara merupakan jl perintis 

kemerdekaan sebagai jalan utama dan akses masuk kelokasi tapak sekaligus 

menjadi view untuk bangunan tersebut,arah timur berbatasan dengan carwash 

,arah barat berbatasan dengan STMIK akba ,dan arah selatan berbatasan dengan 

perumahan dan sekolah dasar. 

Konsep yang akan diterapkan ialah dengan mengetahui orientasi bangunan yang 

menghadap kearah utara sekaligus akses masuk lokasi tapak ini maka bangunan 

ini akan dirancang dengan fasade yang menarik dari arah tersebut. 

C. Analisis Fungsi dan Program Ruang 

1. Analisis  Potensi Jumlah Pengguna 

Data jumlah disabilitas tahun 2013 sebanyak 2.250 hingga pada tahun 2022 

menurut dinas sosial sebanyak 3634 , dan dalam jangka waktu 9 tahun 

diperkirakan ada 154 penambahan pertahunnya. 

Px  = Po + t (x) 
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   = 3634 + 154 ( 5) 

   = 3788 . 5 

   = 18940 Orang ( 1 % dari jumlah total )  

   = 189 ~ 200 orang yang di terima  

 

2. Analisis  Pelaku dan Kegiatan 

Analisis pelaku kegiatan pada projek pusat pelatihan dan pendidikan 

keterampilan bagi disabilitas. 

a) Pengelompokan Aktivitas 

1) Aktivitas umum : Pembelajaran ,pelatihan keahlian,pelatihan 

pekerjaan ,pelatihan mental,pemandirian,kegiatan pengelolaan. 

2) Aktivitas pendukung : Olahraga ,bermain,rekreasi,ibadah,temu 

sapa,beinteraksi sosial . 

3) Aktivitas servis : kegiatan bersih-bersih,dan pengamanan . 

b) Pengelompokan pelaku kegiatan 

1) Anggota didik 

2) Pengelola 

3) Pengunjung  

4) Tim medis 

c) Pola kegiatan pelaku kegiatan  

1) Anggota didik 
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Gambar  26. Pola kegiatan Anggota didik 

2) Pengelola 

 

Gambar  27. Pola kegiatan pengelola 
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3) Pengunjung 

 

Gambar  28. Pola kegiatan pengunjung 

 

 

4) Tim medis 

 

Gambar  29. Pola kegiatan Tim medis 

3. Analisis Kebutuhan ruang 

Analisis kebutuhan ruang pada pusat pelatihan dan Pendidikan 

keterampilan bagi disabilitas  
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Tabel 3. Analisis Kebutuhan Ruang 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Anggota didik 

- Tuna daksa 

- Tuna rungu/wicara 

- Tuna netra 

 

-Belajar 

-Mendengarkan 

teori&materi 

-Berkreatifitas 

-Membuat karya 

-Berinovasi 

-Berdiskusi 

-Praktek 

-Seminar 

-Berkarya dalam musik 

-membaca buku 

-Terapi 

-periksa kesehatan 

-Temu sapa 

-Olahraga 

-Ibadah 

-Menginap 

-Makan 

-Minum 

-bab/bak 

-bersantai 

-R.kelas gambar bangunan 

-R.kelas komputer 

-R.kelas Kewirausahaan 

-R.kelas seni 

-R.praktek elektronika 

-R.praktek woodworking 

-R.praktek perbengkelan 

-R.Praktek 

menjahit/handicraft 

-Aula 

-Workshop/galeri  

-Studio musik 

-Perpustakaan 

-poliklinik 

-lapangan /GYM 

-Ruang ibadah 

Asrama 

-R.tidur 

-R makan dan R.dapur 

-toilet 

-taman 

Pengelola 

 

-Penanggung jawab 

-Mengatur administrasi 

-mengatur keuangan 

-mengelola pendaftaran  

-Membuat 

kurikulum,mengajar,melatih 

,membimbing 

 

-Ruang pimpinan 

-R.TU 

-R.arsip 

-R.rapat 

-R.staff Pendidikan 

-R.informasi 
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Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

-Pimpinan 

-Staff TU 

-Bendahara 

-Staff administrasi 

-Staff bagian 

Pendidikan 

-Karyawan 

-OB 

-Security 

-Teknisi 

 

 

-Memberikan informasi 

-membantu ,mebersihkan 

-makan&minum 

-Pengamanan 

-memperbaiki 

-bab/bak 

-istirahat 

-bersantai 

-ibadah 

-parkir 

 

-Gudang barang 

-R.tamu 

-R.istirahat/R.makan staff 

-Pantry 

-janitor 

-Toilet 

-R.keamanan 

-R. Servis MEP 

-Taman 

-Ruang ibadah 

-parkiran 

Pengunjung 

-Keluarga anggota  

Didik 

-kunjungan penelitian 

-kunjungan dinas 

 

-Melapor 

-Menunggu 

-Temu sapa 

-Penelitian  

-wawancara 

-Pengawasan,peninjauan 

-istirahat 

-bab/bak 

-bersantai 

-bertamu 

-parkir 

 

 

-loby 

-Ruang informasi 

-Ruang tunggu 

-Ruang tamu 

-toilet 

-kantin 

-taman 

-parkiran 

 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Tim medis 

-Dokter 

-staff perawat 

-staff psikologi 

 

-Menganalisa 

-merawat 

-memberikan terapi 

 

-R.kantor medis 

-poliklinik 

-R.terapi okupasi 
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Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

-staff fisioterapi 

-sopir ambulan 

 

-konsultasi 

-pelatihan 

-mengantar 

-istirahat 

-makan&minum 

-Bab/bak 

-R.konsultasi psikologi 

-R.terapi saraf motoric 

-Parkiran mobil ambulan 

-R.istirahat/R .makan 

-toilet 

4. Analisis Zonasi dan Hubungan Ruang 

Analisis Zonasi dan hubungan ruang pada pusat pelatihan dan Pendidikan 

keterampilan bagi disabilitas 

 

Gambar  30. Zonasi dan hubungan ruang 
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5. Analisis besaran ruang 

Analisis besaran ruang didasarkan atas pertimbangan perhitungan atau 

menggunakan standar sebagai berikut: 

a. NAD :Neufert ,architect data 

b. AS : Asumsi 

c. PP : Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum 

(peraturan pemerintah) 

d. I :Internet 

Tabel 4. Analisis Besaran Ruang Pelaku kegiatan anggota didik 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

     

Ruang kelas Bahasa 

isyarat 

Tuna daksa 

Tuna netra  

Tuna rungu/wicara 

 

 

10 

10 

10 

 

 

6 

5,5 

5,5 

 

 

60 

55 

55 

 

 

AS 

AS 

AS 

Ruang kelas 

Computer 

Tuna daksa 

Tuna netra  

Tuna rungu/wicara 

 

 

10 

10 

10 

 

 

6 

5,5 

5,5 

 

 

60 

55 

55 

 

 

AS 

AS 

AS 

 

 

 

 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

Ruang kelas 

Kewirausahaan 

Tuna daksa 

Tuna netra 

 

 

10 

10 

 

 

6 

5,5 

 

 

60 

55 

 

 

AS 

AS 
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Tuna rungu/wicara 10 5,5 55 AS 

Ruang kelas seni 20    

Ruang praktek 

elektronika 

Tuna daksa 

Tuna rungu/wicara 

 

 

10 

10 

 

 

9 

6,5 

 

 

90 

65 

 

 

AS 

AS 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

Ruang praktek 

Woodworking 

Tunda daksa 

Tuna rungu/wicara 

 

 

10 

10 

 

 

9 

6,5 

 

 

90 

65 

 

 

AS 

AS 

Ruang praktek  

Bengkel Prothese 

Tuna daksa 

Tuna rungu /wicara 

 

 

10 

10 

 

 

9 

6,5 

 

 

90 

65 

 

 

AS 

AS 

Ruang praktek  

Menjahit/handicraft 

Tuna daksa 

Tuna rungu/wicara 

 

 

10 

10 

 

 

6,5 

5,5 

 

 

65 

55 

 

 

AS 

AS 

Aula 250 1,5 375 NAD 

Workshop/galeri 30 4,8 144 NAD 

Studio musik 5 1,5 7,5 AS 

Perpustakaan 40 3 120 NAD 

poliklinik 5 3,4 17 I 

Ruang ibadah 40 0,85 34 NAD 

Ruang kelas khusus 

Tuna laras,grahita 

10 1,7 17 AS 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

R.tidur asrama 40 unit 28 1.120 NAD 

R.makan asrama 40 unit 23,75 950 NAD 

R.dapur asrama 1 unit 15 15 NAD 

Toilet asrama 10 unit 2,56 25,6 PP 

Ruang GYM 1 unit 60 60 NAD 

Jumlah+ Sirkulasi  30%  4629 M2  
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Tabel 5. Analisis Besaran Ruang Pelaku kegiatan pengelola 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

     

Ruang pimpinan 1 9 9 NAD 

Ruang TU 4 4,6 18,4 NAD 

Ruang Arsip 1 4,6 4,6 NAD 

Ruang rapat 30 2 60 NAD 

R.staff pendidikan 20 4,6 92 NAD 

Gudang barang 2 4,6 9,2 NAD 

Ruang tamu 6 2 12 NAD 

R.istirahat staff 15 1,5 22,5 NAD 

pantry 2 1,5 3 AS 

Janitor 1 2 2 AS 

Toilet 5 2,25 11,25 NAD 

R.keamanan 4 5 20 NAD 

Ruang MEP 4 6 24 AS 

Ruang informasi 2  4,5  9 NAD 

Jumlah+ Sirkulasi 30%  288,6M2  

Tabel 6. Analisis Besaran Ruang Pelaku kegiatan pengunjung 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

     

Lobby 10 4,5  9 NAD 

Ruang Tunggu 15 2 30 NAD 

Kantin 5 4,5 22,5 NAD 

Toilet 2 2,25 4,5 NAD 

Jumlah+ Sirkulasi 30%  66 M2  

Tabel 7. Analisis Besaran Ruang Pelaku kegiatan Tim medis 

Ruang Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

     

R.kantor medis 4 4,5  9 NAD 

R.terapi okupasi 1 unit 15 15 NAD 

R.konsultasi 

psikologi 

2 6 12 AS 
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R.terapi saraf 

motorik 

1unit 15 15 NAD 

Toilet 2 2,25 4,5 NAD 

Jumlah+ Sirkulasi 30%  72,15M2  

Tabel 8. Analisis Besaran fasilitas outdoor 

Jenis  Kapasitas Standart  

(m²) 

Luas 

(m²) 

Sumber 

     

Parkiran 100 

(30% 

Difabel) 

70x11,5 

=805 

30x34,1 

=1.023 

 

1828 PP 

Lapangan 1 unit 120 120 AS 

Taman 1 unit 60 60 AS 

Jumlah+ Sirkulasi 30%  2.008M2  

 

Tabel 9. Besaran ruang keseluruhan 

Ruang Pelaku kegaitan Luas (m2) 

  

R.kegiatan anggota didik 4.629 

R.kegiatan pengelola 288,6 

R.kegiatan pengunjung 66  

R.kegiatan tim medis 72,15 

Fasilitas outdoor 2.008 

Jumlah 7.064,75 

Dari hasil data pemrogaman besaran ruang diatas serta syarat-syarat 

berlaku seperti KDB dan RTH ,dapat diketahui kebutuhannya sesuai perhitungan 

berikut: 

Luas tapak     = ± 15.400 m²  

KDB rencana     = 30% 
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                  = 30% x 15.400 m² = 4.620 m² 

Keb.luas gedung = 7.064,74 m² 

Jumlah Lantai      = 7.064,74 m²: 4.620 m²  = 1.5 lantai  

       = 1-2 lantai 

6. Analisis Persyaratan Ruang 

Dengan adanya peraturan yang membahas mengenai asas dan kriteria 

aksesibilitas yang mengutamakan kepada keamanan,kenyamanan,keselamatan dan 

kemudahan bagi penyandang disabilitas diperlukan sarana dan prasarana yang 

mendukung antara lain: 

a. Area parkir 

Area parkir merupakan tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh 

penyandang disabilitas ,sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk 

naik turun kursi roda, Sedangkan area untuk menaik-turunkan penumpang 

(Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk 

penyandang disabilitas, untuk naik atau turun dari kendaraan. 

 

Gambar  31. Area parkir 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

 

 

b. Jalur pedestrian  
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Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang 

disabilitas ,yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak 

aman,nyaman dan tak terhalang.  

 

Gambar  32. Jalur Pedestrian 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

 

c. Handrail 

Handrail atau pegangan tangan dipasang untuk memastikan kenyamanan dan 

keselamatan,terutama penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan 

mobilitas.United nations enable menganjurkan handrail dipasang di area yang 

rawan bahaya,balkon,tangga,lokasi yang landi.serta toilet untuk penyandang 

disabilitas. 
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Gambar  33. Handrail 

Sumber: (Departmen of economic and social affairs, 2004) 
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d. Jalur pemandu 

Jalur yang memandu penyandang disabilitas netra untuk berjalan dengan 

memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan 

 

Gambar  34. Jalur pemandu 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Ubin peringatan    Ubin pengarah 

  

Gambar  35.Detail Ubin 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 
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e. Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu 

sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Dengan 

persyaratan diantaranya: 

Ramp  /bidang landai didalam bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 6 

derajat 

-Ramp /bidang landai diluar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 

derajat  atau ukuran kemiringan 1:12 dengan lebar 1:20 

-Pada setiap ramp dilengkapi handrail dengan ketinggian maksimal 70 cm 

 

 

Gambar  36. Ramp 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 
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f. Ukuran dasar ruang  

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang,lebar,tinggi) yang mengacu 

kepada ukuran tubuh manusia dewasa,peralatan yang digunakan ,dan ruang yang 

dibutuhkan untuk mewadahi pergerakannya.dengan persyaratan : 

    - Ukuran dasar ruang yang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi 

bangunan,bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh orang 

banyak secara sekaligus seperti balai pertemuan ,bioskop dsb.harus menggunakan 

ukuran dasar maksimum. 

- Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini 

dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai. 

Ukuran dan detail penerapan standar: 

 

Gambar  37. Ruang gerak bagi pemakai “kruk” 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 
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Gambar  38. Ruang gerak bagi tuna netra 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Gambar  39. Ukuran umum orang dewasa 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Gambar  40. Ukuran Kursi roda 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Gambar  41. Ukuran Putar Kursi roda 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 



 

60 

 

 

Gambar  42. Rata-rata batas jangkauan kursi roda 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Gambar  43. Jangkauan maksimal kesamping pengoperasian peralatan 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 

 

Gambar  44. Analisis Bentuk Dan Material Bangunan 

Sumber: (Pustaka PU, 2020) 
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D. Analisis Bentuk Dan Material Bangunan 

1. Analisis Bentuk dan Tata Massa 

 

Gambar  45. Transformasi bentuk 
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2. Analisis Material bangunan 

Material bangunan pada projek pusat pelatihan dan pendidian keterampilan 

bagi disabilitas ini menggunakan material yang pada fasade nya dominan 

menggunakan material kaca dan alumunium composite panel (ACP) sehingga 

memberikan kesan yang simple dan dianggap elegan. Alumunium composite 

panel digunakan pada fasade dikarenakan ACP mempunyai ketahanan yang luar 

biasa terhadap berbagai kondisi cuaca ,anti rayap dan tahan terhadap bahan kimia 

yang bersifat korosif.sedangkan material kaca di gunakan untuk pemanfaatan 

cahaya alami yang banyak dan Bentuk jendala yang lebar dengan perpaduan 

material kaca menjadikan gaya ini pada sebuah bangunan terlihat lebih unik. 

 

Gambar  46. Material ACP 

Sumber: (Google, 2022) 

E. Analisis Tema Perancangan 

Analisis Tema dilakukan dengan menerapkan ciri-ciri tema perancangan 

pendekatan konsep kontemporer ke dalam rencana desain antara lain sebagai 

berikut 

1. Pada projek pusat pelatihan dan Pendidikan keterampilan bagi 

disabilitas salah satunya mempunyai  lebih banyak ruang terbuka dan 

saling menyatu bisa dilihat ilustrasi gambar tersebut 
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Gambar  47. Ilustrasi open space 

Sumber: (Google, 2022) 

2. Pemanfaatan cahaya alami juga adalah salah satu dari ciri-ciri 

arsitektur kontemporer yang akan diterapkan pada projek ini ,contohnya 

dapat dilihat dari ilustrasi dibawah 

 

Gambar  48. Ilustrasi Pencahayaan 

Sumber: (Google, 2022) 

F. Analisis Sistem Bangunan 

1. Sistem Struktur Bangunan 

a. struktur bawah (sub structure) 

Sub structure Adalah struktur yang berada di bawah permukaan tanah 



 

64 

 

,struktur bawah berfungsi untuk menerima atau menahan beban yang 

disalurkan dari beban sturktur atas ,dan kemudian beban tersebut 

disalurkan kepondasi ,Pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan ini 

menggunakan pondasi footplat  

b. struktur tengah (middle structure) 

Struktur tengah merupakan bagian bangunan yang terletak diatas 

permukaan tanah dan dibawah atap .bagian ini merupakan bagian yang 

dihuni manusia,struktur tengah meliputi dinding, kolom dan 

rinbalk.struktur yang digunakan pada projek ini adalah struktur beton 

bertulang yang menggabungkan bahan beton dan tulangan baja. 

c. struktur atas (upper structure) 

Struktur atap adalah bagian bagnuna yang menahan beban dari atap,struktur atap 

terbagai menjadi rangka atap dan penopang rangka atap,sedangkan untuk struktur 

atas pada projek ini akan menggunakan struktur plat atap beton bertulan,rangka 

baja dan penutup atap yang akan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan bagunan. 

2. Sistem Utilitas 

a. Sistem Pencahayaan 

1) Pencahayaan Alami  

Pencahayaan alami yang akan dimanfaatkan adalah cahaya dari sinar 

matahari yang dapat berfungsi sebagai cahaya alami dengan membuat bukaan 

yang banyak dan jendela yang besar. sehingga cahaya matahari tidak hanya 

sebagai pencahayaan saja namun dengan manfaat kesehatannya juga dapat 

diterima  

2) Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan juga digunakan untuk memberikan penerangan dalam 

kondisi yang tidak memungkinkan cahaya alami digunakan seperti pada saat 

malam dan kondisi yang gelap 
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b. Sistem penghawaaan/ Pengkondisian udara 

1) Penghawaan alami 

Penghawaan alami dengan memanfaatkan sirkulasi udara yang masuk 

kedalam bangunan sehingga kurangnya pemakaian listrik yang berlebih jika 

dalam kondisi cuaca yang sejuk  

2) Penghawaan buatan (AC) 

Sedangkan untuk penghawaan buatan juga diperlukan bagi ruangan-

ruangan khusus yang memerlukan kelembapan udara yang tinggi ,jika sewaktu-

waktu penghawaan alami yang diharapkan juga berkurang,ini dapat menjadi 

solusi bagi udara dalam ruangan tetap tersirkulasi . 

c. Sistem Pencegahan Kebakaran 

Sistem pencegahan kebakaran dapat dipertimbangkan dengan menyediakan 

lubang asap,sedangkan untuk fasilitas sistem penyelamatan bagi penguna 

bangunan antara lain tangga darurat,pintu darurat,jalur darurat.serta perlengkapan 

seperti 

-Detektor ( smoke detector ,fire detector) 

-Alarm otomatis /manual 

-Sistem pemadam kebakaran( Sprinkler air dan gas ,hydrant box/hydrant pillar) 

d. Sistem Transportasi Vertikal  

Transportasi Vertikal adalah transportasi untuk mengankut sesuatu benda 

dari bawah keatas dan sebaliknya .Dan macam -macam tipe transportasi tersebut 

adalah : Tangga,Ramp bagi penyandang disabilitas fisik. 

e. Sistem Jaringan Listrik dan Penangkal Petir 

Bangunan memerlukan daya listrik yang terjamin ,adapun sumber energi yaitu 

dari PLN dan genset sebagai cadang listrik 
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Gambar  49. Sistem jaringan listrik 

 Penangkal petir Yang digunakan adalah penangkal petir Franklin sebagai 

penangkal petir yang sederhana yang menggunakan kabel tunggal untuk 

mangalirkan aliran listrik dari ujung penangkal menuju grounding. 

 

Gambar  50. Penangkal petir franklin 

Sumber: (Medcon-e, 2022) 

 

f. Sistem Plumbing 

1) Sistem jaringan air bersih  

 

Gambar  51. Skema air bersih 

2) Sistem jaringan air kotor dan air bekas 
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Gambar  52. Skema air kotor dan air bekas 
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BAB IV  

HASIL PERANCANGAN 

A. Rancangan Tapak 

1.Rancangan Tapak 

Perancangan pusat pelatihan dan Pendidikan berlokasi dikota Makassar 

jalan perintis kemerdekaan kelurahan tamalanrea kecamatan tamalanrea . 

Pemilihan lokasi menurut RTRW diperuntukkan sebagai Kawasan pusat 

pendidikan tinggi terpadu, dengan rencana luas tanah 2  ha.  

 

Gambar  53. Siteplan 
 

Rancangan tapak /site seperti pada gambar diatas diantaranya,  
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1. Bangunan utama yang menjadi pusat pelatihan dan Pendidikan bagi 

disabilitas 

2.Kantor pengelola 

3. Asrama peserta didik 

4. Lapangan Olahraga 

5. Parkiran 

6. Pos Satpam 

7. Pintu masuk  

8. Pintu keluar 

2.Rancangan Sirkulasi Tapak 

Sirkulasi jalan bagi pengguna kendaraan dan orang kedalam site bangunan 

ke tempat parkir hingga kembali keluar ke akses jalan utama . 

 

Gambar  54. Sirkluasi tapak 
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B. Rancangan Ruang  

1.Rancangan ruang & Besaran ruang 

 

Gambar  55. Besaran ruang 

2.Rancangan Fungsi dan Zona ruangan 

Zona ruangan di bagi berdasarkan zona public, semi public, dan privat. 

Seperti pada gambar dibawah ini 

 

Gambar  56. Zona ruang 
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Tabel 10.Zona Ruang 

Zona Ruang 

Publik Lobby, R.tunggu, R.informasi 

Semi Publik R.teori dan praktek, R.medis, Perpustakaan 

Private Kantor pengelola, R.tidur asrama 

 

3. Rancangan Sirkulasi Ruang 

 

Gambar  57. Sirkulasi ruang 

 

Rancangan sikulasi ruang ini merupakan hasil dari analisis zonasi dan 

hubungan ruang. Seperti pada gambar ilustrasi diatas garis putus-putus merah 

merupakan jalur sirkulasi pada dalam bangunan yang menghubungkan antara 

ruangan dan bangunan, dan sirkulasi vertical pada bangunan ini adalah tangga dan 

ramp yang dapat digunakan peserta didik atau disabilitas fisik,pengelola dan tamu 

jika diperlukan. 
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C.Rancangan Tampilan Bangunan 

1. Rancangan  Bentuk  

a. Eksterior 

 

Gambar  58. Exterior  

 

Gambar  59. Exterior Bird eye view 
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b. Interior 

 

Gambar  60. Interior lobby 

 

Gambar  61. Interior ruang kelas komputer 
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2. Rancangan Material  

 

Gambar  62. Rancangan material 

D. Penerapan Tema Perancangan  

 

Gambar  63. Tema perancangan 
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1. Eksplorasi bentuk atap dari gaya arsitektur kontemporer biasanya terlihat 

terbuka, bahkan saat ini sudah banyak konstruksi bangunan yang mengadopsi 

desain atap dengan bentuk datar. Selain itu para arsitek lebih berani melakukan 

eksplorasi menggunakan desain atap yang tak biasa. 

2. Pemanfaatan cahaya alami dan menerapkan desain ruang terbuka dan saling 

menyatu 

3. Pemilihan warna yang digunakan arsitektur dengan gaya kontemporer  

kebanyakan menggunakan warna yang netral seperti hitam, putih maupun abu-

abu. 

 

E. Rancangan Sistem Bangunan 

1. Rancangan Sistem Struktur 

 

Gambar  64. Sistem struktur 
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2. Rancangan Utilitas 

 

Gambar  65. Rancangan utilitas 
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BAB V  

KESIMPULAN 

Pusat pelatihan dan Pendidikan bagi disabilitas berlokasi di jalan perintis 

kemerdekaan kota makassar Sulawesi selatan dengan luas lahan 20000 M2.  

Bangunan terdiri dari 2 fungsi utama yaitu sebagai wadah pelatihan dan 

Pendidikan bagi disabilitas dan asrama  dengan total luas 7064 M2.  Pada siteplan  

terdiri dari bangunan utama, ruang parkir, kantor pengelola, asrama, lapangan, 

jalan  dan taman. Bangunan utama terdiri dari 1 bangunan berjumlah 2 lantai, 

lantai 1 berfungsi sebagai ruang pendaftaran, ruang praktek bagi peserta didik dan 

ruang medis, lantai 2 teridiri dari ruangan teori, perpustakaan dan workshop.  

Bentuk tampak atas bangunan mengadaptasi simbol pengguna kursi roda. Material 

fasade umumnya menggunakan ACP dan kaca . Untuk struktur rangka 

menggunakan balok beton dan rangka atap menggunakan rangka space frame. 

Pada bangunan dapat di lihat 3 ciri arsitektur kontemporer yaitu ciri 1 

eksplorasi bentuk atap pada bangunan, ciri 2 pemanfaatan cahaya alami dan 

bentuk desain terbuka dan saling menyatu pada skylight dan jendela bangunan 

serta interior bangunan, Ciri 3 yaitu pemilihan warna netral yang hampir dominan 

pada seluruh bagian bangunan. 
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