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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Pengertian Judul 

Wisma              : Bangunan untuk tempat tinggal, kantor atau kumpulan 

rumah, kompleks perumahan, permukiman yang di 

peruntukkan untuk menunjang urusan atau kegiatan 

pada bidang tertentu . 

 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). 

Atlet           : Olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan 

atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan 

kecepatan).  

(Kamus Bahasa Indonesia,2016). 

Penyandang Cacat : Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau   

mental, yang dapat mengganggu atau merupakan 

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari 

penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan 

penyandang cacat fisik dan mental.  

(UU No. 4 Tentang Penyandang Cacat, 1997). 

Surakarta         : Kota Surakarta juga disebut Solo atau Sala, adalah 

wilayah otonom dengan status kota di bawa Provinsi 

Jawa Tengah. Kota dengan luas 44.06 km² ini 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali di sebelah Utara Kabupaten 

Karaganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

Selatan. Sisi Timur kota ini dilewati sungai yang 

dijadikan judul dalam salah satu lagu keroncong, 

Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta. 

Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram 
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yang dipecah melalui perjanjian Giyanti, pada tahun 

1755.  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Surakarta,2016).  

 Jadi pengertian judul “Wisma Atlet Penyandang Cacat Di 

Surakarta” adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi atlet atau 

olahragawan yang mempunyai kelainan fisik dan mental berfugsi sebagai 

hunian sementara atau dapat menjadi penunjang atlet dalam rangka mengikuti 

petandingan di daerah Surakarta. 

1.2. Latar Belakang 

Jika kita melihat seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau 

penyandang cacat, akan muncul sebuah angapan bahwa mereka tidak dapat 

melakukan sesuatu ditengah keterbatasanya tersebut. Banyak para 

penyandang cacat yang hanya meminta belas kasih dan masyarakat dengan 

mengemis di jalanan atau bahkan ada yang justru disembunyikan oleh 

keluarga mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari rasa malu 

lantaran anggapan bahwa penderita penyandang cacat itu adalah aib yang 

harus disembunyikan demi nama baik keluarga. 

Dibalik kekurangan pasti ada kelebihan yang manusia miliki. 

Memang benar bahwa manusia itu diciptakan dengan segala kekurangan yang 

menandakan bahkan manusia tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya 

milik Allah SWT. Meski manusai mempunyai kekurangan, tapi buka berarti 

lalu manusia harus hidup dengan ketidak percayadirian karena setiap manusia 

diciptakan Allah dengan kekurangan dan kelebihan. Mungkin di beberapa 

bidang kita kurang, tapi tentu ada bidang - bidang lain dimana kita pasti 

menonjol dan jago.  

Para penyandang cacat mempunyai peluang untuk meningkatkan 

potensi dan prestasi dibibang Olahraga dan meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya dengan cara menjadi Atlet penyandang cacat. Tiap daerah di 

Indonesia pasti memiliki Atlet penyandang cacat yang mewakili daerahnya 

dalam Even Olahraga. Masih kurangnya fasilitas dan perhatian dari 

pemerintah daerah kepada para Atlet mengakibatkan kurang maksimalnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Surakarta,2016
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potensi  para Atlet. Di Indonesia belum ada tempat khusus untuk pemustan 

para atlet berlatih seperti Wisma Atlet. Para Atlet hanya menempati Asrama - 

asrama yang sifatnya sementara untuk menginap dan berpindah - pindah 

dalam berlatih.  Perlu adanya Wisma Atlet untuk Atlet penyandang cacat 

Indonesia agar atlet dapat  meningkatkan prestasi, mendapatkan 

perlindungan, pembinaan kesejahteraan, keadilan dalam satu wadah. Wisma 

dijadikan pemusatan persiapan dan pelatihan Atlet penyandang cacat seluruh 

Indonesia sebelum mengikuti perlombaat atau berkompetisi.  

Di Indonesia sendiri Organisasi yang menaungi Atlet penyandang 

cacat adalah NPC (National Paralympic Committee of Indonesia) dan 

Organisasi untuk tingkat dunia adalah IPC (International Paralympic 

Committee). Dengan adanya Organisasi yang menaungi Atlet penyandang 

cacat maka para Atlet akan mendapatkan perlindungan, Mempermudah 

menjalin persatuan dan kesatuan antar Atlet penyandang cacat di Indonesia 

dan Internasional, Terjaminnya kesejahteraan, keadilan dan kehormatan Atlet 

penyandang cacat dan  Mendapatkan kemudahaan melalui pembinaan untuk 

meningkatkan prestasi Atlet penyandang cacat. 

Kota Surakarta sendiri Terdapat Kantor Pusat BPOC yang berada di 

Jalan Ir. Sutami Nomer 86 Jurug, Surakarta. BPOC sendiri adalah penjelmaan 

dan pengembangan misi dari Indonesia National Paralympic Committee 

(NPC) dan satu - satunya wadah keolahragaan penyandang cacat Indonesia 

yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh 

kegiatan Olahraga prestasi penyandang cacat di Indonesia maupun ajang 

Internasional. Kota Surakarta juga pernah menjadi tuan rumah Pesta 

Olahraga ASEAN Para Games (APG) pada tahun 2011, dimana Atlet - atlet 

yang bertanding adalah Atlet penyandang cacat dari Negara - negara ASEAN 

seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Thailand, Timur Leste dan Vietnam. ASEAN Para Games adalah 

ajang Olahraga dua tahunan yang di adakan setelah Pesta Olahraga Asia 

Tenggara (SEA Games). Ajang ini mengikuti konsep dan merupakan ajang 

persiapan Paralimpiade. Paralimpiade adalah Pesta Olahraga bagi Atlet 



4 

 

    

 

penyandang cacat yang memperlombakan beberapa nomer yang di ikuti 

seluruh Negara - negara di Dunia. Paralimpiade di selenggarakan setiap 4 

(empat) tahun, setelah Olimpiade dan diatur oleh Komite Paralimpiade 

Internasional (IPC). 

Pemerintah Surakarta memberikan perhatian yang lebih mengingat 

banyaknya penyandang cacat yang ada di Kota Surakarta. Sejalan dengan 

pemerintah pusat, Kota Surakarta mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2008 

tentang kesetaraan para penyandang cacat. Inti dari perda tersebut adalah 

suatu keadilan di segala bidang mengingat kaum penyandang cacat 

merupakan warga Negara yang mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama 

sebagai Warga Negara. Kota Surakarta termasuk kota yang ramah bagi Atlet 

penyandang cacat dan dari beberapa kegaiatan yang disebutkan diatas, maka 

Kota Surakarta dapar di jadikan salah satu kota di Indonesia untuk pemusatan 

Atlet penyandang cacat. 

1.2.1.Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan di Surakarta 

Berdasarkan table dibawah, dapat terlihat perkembangan 

penyandang cacat di Surakarta tahun 2013. 

Tabel I. 1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan 

Kota Surakarta, Tahun 2013 

Jenis 

Kecacatan 

Laweyan Serengan Pasar 

kliwon 

Jebres Banjarsari Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

Cacat fisik 70 32 57 104 131 394 

Cacat 

netra/buta 
24 10 22 50 44 15 

Cacat 

rungu/wicara 
34 16 39 64 82 235 

Cacat 

mental/jiwa 
51 36 64 83 111 345 

Cacat fisik dan 

mental 
13 11 4 22 25 75 
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Cacat lainnya 60 23 33 65 94 275 

Jumlah 252 128 219 388 487 1.474 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,Tahun 2013) 

Pada Tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang 

cacat di Kota Surakarta tidak terlalu besar yaitu 1.474 jiwa, jika 

dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Surakarta yaitu 

563.659 jiwa hanya 0,26 %. Walaupun proporsinya kecil, penduduk 

penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kota 

Surakarta untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti 

pendidikan, kesehatan, fasilitas layanan umum lainnya. Penyandang cacat 

terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 487 orang dan terkecil 

berada di Kecamatan Serengan yaitu 128 orang. 

1.2.2.Jumlah Atlet Penyandang Cacat Di Surakarta 

Pembinaan dan pelatihan Atlet penyandang cacat di Surakarta oleh 

Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para 

penyandang cacat di Kota Surakarta sendiri dan mensejahterakan para 

penyandang cacat. Untuk menjadi Atlet perlu usaha yang keras dan tekun 

agar bisa juara. Berikut jumlah Atlet penyandang cacat Kota Surakarta :   

  Tabel I . 2 

Atlet Penyandang Cacat Kota Surakarta 

No Tingkatan Atlet Jumlah 

1 Internasional 9 Orang 

2 Nasional 25 Orang 

3 Provinsi 20 Orang 

 (Sumber : Kliwon, Ketua Pengurus Atlet penyandang cacat Surakarta, 2016) 

1.2.3.Fenomena Penyandang Cacat Di Kota Surakarta 

Seiring semakin pesat pertumbuhan penduduk, semakin banyak 

pula penyandang cacat di Indonesia tiap tahun. Penyandang cacat dapat 

disebabkan karena bawaan dari lahir dan ada juga karena kecelakaan. Kota 

Surakarta temasuk kota yang jumlah penduduk penyandang cacatnya 
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banyak, fenomena ini tidak lebas dari kurangnya kesejahteraan para 

penyandang cacat. Para penyandang cacat sebagian orang memandang 

berbeda karena tidak semua hal bisa dilakukan seperti orang normal 

lakukan dan juga di dalam kehidupan sehari - hari banyak para 

penyandang cacat yang tidak mempunyai pekeraan, menjadi pengemis, 

pengamen jalanan dan tinggal di panti rehabilitasi untuk belajar 

keterampilan dan meningkatkan bakatnya 

.  

Gambar 1. 1 : Pengamen penyandang cacat  

(Sumber : http://klik.kompas.com/kfk/view/125236-pengamen-cacat,2016) 

 
Gambar 1. 2 : Panti Rehabilitasi penyandang cacat 

(Sumber : http://ypac.or.id/v1/ketrampilan,2016) 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan - permasalahan 

antara lain : 

1. Perancangan Wisma Atlet untuk para penyandang cacat. 

1.4. Persoalan  

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa persoalan mengenai 

kearsitekturan antara lain : 

1. Bagaimana merancang Wisma Atlet penyandang cacat yang memenuhi 

syarat dan standar  Aksesibilitas tapi Estetis ? 

http://klik.kompas.com/kfk/view/125236-pengamen-cacat,2016
http://ypac.or.id/v1/ketrampilan,2016
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1.5. Tujuan dan Saran 

1.5.1.Tujuan 

1. Perencanaan dan perancangan desain Wisma Atlet penyandang cacat 

yang memenuhi syarat dan standar Aksesibilitas. 

2. Merancang sebuah pusat Pelatihan Atlet penyandang cacat yang dapat 

mewadahi seluruh kegiatan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan 

potensi.  

1.5.2.Sasaran 

1. Tempat dimana dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi di 

bidang Olahraga dalam lingkungan yan dirancang secara aman dan 

nyaman. 

2. Tempat untuk mewadahi para penyandang cacat yang memiliki potensi 

dan prestasi di bidang Olahraga agar dapat mengikuti kejuaraan 

Nasional dan Internasional.  

1.6. Lingkup Pembahasan 

1. Lingkup pembahasan ditekankan pada ilmu arsitektur yang berkaitan 

dengan Wisma Atlet penyandang cacat yang Aksesibilitas sebagai wadah 

untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi para penyandang cacat 

di bidang Olahraga. 

2. Sedangkan disiplin ilmu lain di luar ilmu arsitektur bila dianggap 

mendasar dan menentukan akan di bahas dengan menggunakan asumsi - 

asumsi serta logika praktis sesuai dengan kemampuan yang ada. 

1.7. Metode Pembahasan 

1. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Yaitu mengambil dari berbagai sumber yang digunakan untuk 

menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang mempunyai 

dasar. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan mendengar setia orang yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 
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c. Survey lapangan  

Yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan asli dari wilayah 

yang akan di jadikan lokasi. 

d. Studi pusat rehabilitasi yang sudah ada untuk mengemukakan unsur - 

unsur yang bersifat interprestasi, penalaran, dan visual sekaligus 

sebagai studi banding. 

2. Analisis  

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

perlukan, kemudian di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain Wisma Atlet penyandang cacat di Surakarta. 

3. Sintesa 

Yaitu membandingkan antara teori dan kenyataan dengan berpedoman 

pada literatur tertentu untuk mencapai bentuk yang maksimal. 

a. Penyusunan Konsep atau Sintesis (DP3A) 

b. Perencanaan Desain (di studio) 

4. Perumusan Konsep 

Hasil analisis dan data di proses dengan kriteria yang telah di tetapkan 

kemudian di integrasikan dengan persyaratan atau ketentuan perencanaan 

dan perencanaan yang siap di transformasikan ke dalam bentuk fisik 

bangnan yang di kehendaki kemudian hasil analisis di susun dalam konsep 

yang hasilnya merpakan bahan dan dasar dalam perancangan Wisma Atlet 

penyandang cacat. 

1.8. Sistem Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang deskripsi, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB 2     Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan tentang Atlet penyandang cacat, NPC Indonesia, IPC, Cabang 

Olahraga, Kompetisi yang adil dan setara, tinjauan umum Aksesibilitas, Studi 

Banding, Arsitektur fungsional 
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BAB III  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Menjelaskan tentang Tinjauan umum kota Surakarta dan tinjauan khusus kota 

Surakarta  

BAB IV  Analisa Perancangan dan Konsep Perancangan 

Berisi tentang gagasan perancangan, analisa pemilihan site, analisa program 

dan kebutuhan ruang, analisa dan konsep site, analisa dan konsep masa, 

analisa dan struktur konsep dan analsa konsep utilitas.


