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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Pusat :Pokok pangkal yang jadi tumpuan (berbagai urusan, hal   

dan sebagainya). 
   (Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1988) 

Rehabilitasi :Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu 

(semula) perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau 

korban bencana supaya menjadi manusia yang lebih 

berguna dan memiliki tempat di masyarakat. 
  (Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1988) 

Penyandang  :Orang yang menyandang (menderita) sesuatu. 
  (http://www.artikata.com/arti-376578-penyandang.html) 

Cacat Tubuh :Kekurangan yg menyebabkan nilai atau mutunya kurang 

baik atau kurang sempurna (yg terdapat pd badan/tubuh). 
  (Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2014) 

Kudus  :Nama sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Indonesia. 

  (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus) 

Aksesibilitas :Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 

semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan".(Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 Tentang PENYANDANG CACAT, Pasal 1:4,) 

Neo Vernacular :Suatu bentuk-bentuk bangunan yang mengacu pada bahasa 

setempat dengan mengambil elemen-elemen yang ada 

dalam bentuk modern atau masa kini. (Haryadi, 1999). 

 

Jadi pengertian judul “Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh Di 

Kudus (Penekanan Standar Aksesibilitas Dan Pendekatan Desain Neo 

Vernacular)” adalah Sebuah pusat bangunan atau tempat untuk pemulihan atau 

pelatihan kepada individu yang menyandang (menderita) kekurangan pada tubuh 
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yang berada di kabupaten kudus dengan penekanan standar aksesibilitas dan 

mengambil unsur-unsur arsitektur tradisional yang telah ada dan diinterpretasikan 

ke dalam bentuk-bentuk modern atau masa kini. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Keadaan Wilayah Dan Penduduk Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten di jawa Tengah yang 

terletak di sebelah timur laut Kota Semarang dengan jarak tempuh + 51 km. 

Kabupaten Tingkat II Kudus dibatasi oleh beberapa daerah tingakat II lain, yaitu : 

a. Di sebelah utara : Kabupaten Dati II Jepara, Kabupaten Dati II Pati 

b. Di sebelah selatan : Kabupaten dati II grobogan, Kabupaten II Pati 

c. Di sebelah timur: kabupaten II Pati 

d. Di sebelah barat : Kabupaten II Demak, Kabupaten II Jepara 

 
Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kudus 

(Sumber:http://indonesia-peta.blogspot.com/2011/01/gambar-peta-kota-kudus) 
 

Letak Kabupaten kudus antara 110 º 36¹ dan 110 º 50¹ Bujur Timur dan 

antara 6 º 51¹ dan 7 º 16¹ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 

16 km dan dari utara ke selatan 22 km. 
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Kabupaten dati II Kudus yang mempunyai luas wilayah sebesar 425,15 

Km2, merupakan wilayah terkecil bila dibandingkan dengan daerah tingkat II 

lainya yang ada di Propinsi Jawa tengah. Kabupaten Kudus terdiri dari 9 

Kecamatan, yaitu : Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe, yaitu : 

8.584 Ha (20,19 %) sedangkan yang paling kecil adalah kecmatan Kota seluas 

1,047 Ha 92,46 %) dari Kabupaten Kudus. Luas daerah terdiri dari lahan 

persawahan seluas 21,704 Ha (51,04 %) dan 20,812 Ha (48,96 %) adalah bukan 

lahan sawah. 

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2012 tercatat sebesar 

791.891 jiwa terdiri dari 391.722 jiwa laki-laki dan 400.169 jiwa perempuan. 

Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi jumlah 

penduduknya adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, Kecamatan Dawe dan 

yang paling terkecil jumlahnya yaitu kecamatan Bae. Kepadatan penduduk dalam 

kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) cenderung mengalami kenaikan seiring 

dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 1.798 jiwa 

setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum 

merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.738 jiwa per 

km2. Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 961 jiwa per km2. 

Banyaknya bencana alam pada tahun 2012 di kabupaten Kudus sebanyak 

20 bencana dimana total kerugiannya mencapai 98,83 juta rupiah, dengan jumlah 

korban luka-luka sebanyak 3 orang. Sedangkan banyaknya penderita cacat di 

kabupaten Kudus sebanyak 2.467 orang, sebagian besar tuna raga/ tubuh dan tuna 

netra. Tercatat juga jumlah anak terlantar ada sebanyak 25 orang yang semuanya 

sudah mendapatkan santunan dari pemerintah Kudus. (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kudus Tahun 2013) 
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Tabel 1.1. Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kudus Per 
Kecamatan. 

NO Kecamatan Luas (ha) Penduduk (Jiwa) Kepadatan 

Penduduk 

1. Kaliwungu 3.271,28 90.219 2758 

2. Kota 1.047,33 91.489 8738 

3. Jati 2.629,80 97.291 3699 

4. Undaan 7.177,04 68.994 961 

5. Mejobo 3.676,52 69.080 1879 

6. Jekulo 8.318,67 97.888 1181 

7. Bae 2.332,27 61.966 2657 

8. Gebog 5.445,97 93.491 1698 

9. Dawe 8.584,00 94.188 1097 

Sumber : (Kudus Dalam Angka Tahun 2013) 

1.2.2. Fenomena Penyandang Cacat Di  Kabupaten Kudus 

Seiring perkembangan jaman yang disertai dengan perkembangan di 

berbagai sector diantaranya perindustrian, transportasi dan kesehatan di Indonesia 

khususnya di Kudus, terdapat kecenderungan akan semakin meningkatnya jumlah 

kecelakaan pada sektor-sektor tersebut dimana adanya kecacatan khususnya cacat 

tubuh merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. 

Kecelakaan di sektor industri berupa kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, 

disektor transportasi berupa kecelakaan lalu lintas, dan di sektor kesehatan berupa 

orang-orang yang menderita penyakit. Penyandang cacat khususnya penyandang 

cacat tubuh dapat disebabkan oleh adanya kecelakaan dibidang industri/pekerjaan, 

lalu lintas, penyakit dan obat-obatan maupun cacat tubuh bawaan sejak lahir 

dimana dalam hal ini penyandang cacat tubuh tersebut masih dalam keadaan 

mental normal dan hanya menderita kecacatan fisik. Para penyandang cacat tubuh 
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yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pun tetap harus diperhatikan 

dan diberi bimbingan secara khusus agar mereka dapat melaksanakan fungsi 

social/berinteraksi secara wajar dalam keberadaan mereka di masyarakat, 

sehingga kecacatannya tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-

hari. 

 
Gambar 1.2. Cacat akibat laka lantas 

(Sumber:http://www.jasaraharja.co.id) 

 
Gambar 1.3. Cacat karena penyakit polio 

(Sumber:http://venasaphenamagna.blogspot.com) 

 
Gambar 1.4. Cacat karena penyalahgunaan obat saat kehamilan 

(Sumber:http://apotekonlines.blogspot.com) 

 
Gambar 1.5. Cacat bawaan sejak lahir 

(Sumber:http://blog.grosirkebutuhanbayi.com) 
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Istilah kecacatan yang disandang para penyandang cacat tubuh sering 

dianggap bahwa penyandang cacat tersebut sudah tidak mampu melakukan 

kegiatan yang berguna dan menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat. 

Kecacatan merupakan masalah fisik yang berakibat pada terbatasnya kemampuan 

gerak/mobilitas penderita. Kemampuan mobilitas yang terbatas berakibat secara 

langsung pada kehidupan social (hubungan dengan masyarakat) dan ekonomi 

(pekerjaan). Masalah psikis/mental menjadi masalah yang menjadi beban utama 

para penyandang cacat tubuh, sedangkan masalah pekerjaan biasanya dihadapi pra 

penyandang cacat tubuh usia kerja/dewasa. 

Usaha rehabilitasi penyandang cacat tubuh yang menyeluruh yang 

meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, social, dan vokasional (keterampilan) 

dinilai sangat mampu membantu penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi 

oleh para penyandang cacat tubuh untuk berinteraksi dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti layaknya manusia normal. Rehabilitasi penyandang cacat 

tubuh yang merupakan usaha kesejahteraan social bertujuan untuk memberikan 

peningkatan pembinaan, penyembuhan serta pemulihan kemampuan fisik, mental 

dan social penyandang cacat tubuh agar dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai 

dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan dan pengalaman serta mampu 

mengembagkan potensi yang dimiliki secara berkualitas untuk menuju 

kemandirian. 

Secara umum tempat-tempat rehabilitasi cacat di Kudus baik berupa panti 

yayasan maupun yang merupakan unit rehabilitasi rumah sakit dinilai kurang 

dapat mencukupi kebutuhan para penyandang cacat secara khusus dikarenakan 

tempat rehabilitasi yang ada tidak mencakup pelayanan rehabilitasi secara 

keseluruhan (medik, social, karya dan pendidikan) dan tempat rehabilitasi yang 

ada ditujukan bagi penyandang cacat usia tertentu yang sekaligus sebagai tempat 

pengobatan, pemulihan dan pengembangan kemampuan para penyandang cacat. 

Sedangkan tempat rehabilitasi bagi penyandang cacat khususnya penyandang 

cacat tubuh belum tersedia di Kudus, sehingga pasien penyandang cacat tubuh 

melakukan rehabilitasi di yayasan seperti YPAC (bagi anak-anak penyandang 

cacat) maupun di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) prof. Dr. 
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R. Soeharso Jebres Surakarta ataupun dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. 

R. Soeharso Pabelan Surakarta sebagai pusat rehabilitasi para penyandang cacat di 

Indonesia.  

Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada rehabilitasi penyandang cacat tubuh 

di Kudus ini nantinya mengacu pada fasilitas-fasilitas yang tersedia di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) prof. Dr. R. Soeharso Jebres Surakarta 

dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Pabelan Surakarta yang 

merupakan pusat rehabilitasi penyandang cacat berskala nasional yang dilengkapi 

dengan fasilitas maupun sarana dan prasarana khusus yang mendukung bagi 

pembinaan, penyembuhan serta pemulihan kemampuan fisik, mental dan social 

para penyandang cacat tubuh agar mereka dapat berinteraksi social dengan 

masyarakat sekitar secara selayaknya. 

1.3. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut perlu adanya suatu tempat rehabilitasi cacat tubuh yang mampu 

mencakup segala aspek rehabilitasi medis, pendidikan, sosil dan vokasional yang 

ditujukan kepada semua penyandang cacat khususnya penyandang cacat tubuh 

yang ada di Kudus dan sekitarnya baik usia anak-anak maupun dewasa. 

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dunia arsitektur, permasalahannya adalah 

bagaimana menemukan konsep perencanaan dan perancangan “Pusat Rehabilitasi 

Penyandang Cacat Tubuh Di Kudus (Penekanan Standar Aksesibilitas Dan 

Pendekatan Desain Neo Vernakuler).  

1.4. Persoalan 

a. Bagaiman mencari dan menentukan lokasi yang sesuai untuk pusat 

rehabilitasi penyandang cacat tubuh yang tepat? 

b. Bagaimana penataan lokasi site agar memudahkan berhubungan dengan 

lingkungan yang sudah ada?  
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c. Bagaimana merancang Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh yang 

memenuhi syarat dan standart Aksesibilitas? 

d. Bagaiman mewujudkan estetika bangunan Pusat Rehabilitasi Penyandang 

Cacat yang bertemakan Neo-Vernakuler? 

1.5. Tujuan 

Mewujudkan suatu konsep perencanaan dan perancangan gedung Pusat 

Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh sebagai tempat untuk pemulihan atau 

pelatihan kepada individu yang menyandang (menderita) cacat tubuh yang 

mencakup segala aspek rehabilitasi medis, pendidikan, sosil dan vokasional yang 

ditujukan kepada semua penyandang cacat khususnya penyandang cacat tubuh 

yang ada di Kudus dan sekitarnya baik usia anak-anak maupun dewasa, guna 

meningkatkan derajat sosial maupun ekonominya, dimana saat ini tidak 

tersedianya suatu tempat rehabilitasi yang ditujukan secara khusus bagi 

penyandang cacat tubuh di wilayah Kudus.  

1.6. Manfaat 

a. Memberikan pelayanan atau pertolongan medis orthopedi. 

b. Membantu para penyandang cacat yang ingin mandiri. 

c. Meningkatkan kualitas hidup bagi para penyandang cacat. 

d. Memberikan lapangan pekerjaan bagi para penyandang cacat. 

1.7. Lingkup Pembahasan 

a. Lingkup pembahasan utama ditekankan pada permasalahan yang 

diungkapkan dan ditekankan. 

b. Untuk masalah–masalah lain berada di luar lingkup arsitektural bila 

dianggap mendasar dan menentukan akan dibahas dengan menggunakan 

asumsi-asumsi serta logika praktis sesuai dengan kemampuan yang ada.    
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1.8. Metode Pembahasan 

1.8.1. Kajian Teoritis 

Studi literature, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang 

bisa digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan 

pemecahan yang mempunyai dasar. 

1.8.2. Pengumpulan Data 

a. Studi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang 

bisa digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan 

pemecahan yang memiliki dasar. 

b. Wawancara, yaitu dengan mendengarkan setiap orang yang 

berhubungan dengan hal tersebut. 

c. Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana 

keadaan asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi. 

d. Studi pusat rehabilitasi yang sudah ada untuk mengemukakan 

unsur-unsur yang bersifat interpretasi, penalaran, dan visual 

sekaligus sebagai studi banding. 

1.8.3. Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik 

yang diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mendesain pusat rehabilitasi penyandang cacat tubuh di 

Kudus. 

1.8.4. Analisis Sintesa 

Yaitu membandingkan antara teori dan kenyataan dengan 

berpedoman pada literature tertentu untuk mencapai bentuk yang 

maksimal. 

a. Penyusunan Konsep/Sintesis(DP3A) 

b. Perancangan Desain (di studio). 
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1.8.5. Konsep Perencanaan Dan perancangan 

Membuat konsep atau dasar perencanaan dengan 

menggunakan metode deskriptif untuk memperjelas dan 

memperkuat antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam 

sebuah konsep perencanaan dan perancangan. 

1.9. Sistematika Pembahasan 

1.9.1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat 

sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 

dalam sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

1.9.2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang studi literature dan teori-teori yang mendukung 

pembahasan bangunan rehabilitasi penyandang cacat sebagai 

referensi yang relevan untuk mendukung perencanaan dan 

perancangan. 

1.9.3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi 

dan lingkungan eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan 

pembangunan, dan sebagainya. 

1.9.4. BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas gagasan perencanaan, analisis dan konsep site, ruang, 

penampilan arsitektur, struktur, interior, utilitas, sirkulasi, dan 

mengatasi masalah limbah udara atau polusi udara. 

 

 

 

 

 

 

 


