
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Anak sebagai generasi penerus merupakan aset yang berharga bagi keluarga   yang juga 

memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan 

sumber daya manusia yang memegang perjalanan bangsa dalam beberapa tahun kedepan apabila 

pendidikan dan pembinaan anak saat ini tidak dilakukan secara maksimal, maka dapat 

memberikan dampak buruk bagi bangsa kedepannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sarana 

edukasi yang memadai. Di zaman yang modern ini, banyak sekali di jumpai sarana edukasi 

dengan kualitas tinggi bahkan beberapa ada yang bertaraf Internasional, sehingga anak dapat 

memperoleh pendidikan yang layak. Akan tetapi tidak semua anak dapat memperoleh pendidikan 

secara umum.  

Hal inilah yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus( ABK ) yang dalam 

perkembangan dan pertumbuhannya mengalami perbedaan baik fisik, mental maupun 

intelektualnya. ABK membutuhkan sarana dan pelayanan edukasi yang khusus, sehingga 

dibutuhkan sarana edukasi serta terapi khusus yang dapat memberikan pendidikan serta 

penanganan yang tepat bagi anak-anak tersebut.Data Departemen Pendidikan Nasional 

Menyebutkan, bahwa penyandang autis yang mengikuti pendidikan layanan khusus di seluruh 

Indonesia termasuk lima besar dari seluruh peserta sekolah khusus. Jumlah terbesar adalah 

penyandang tuna grahita sebanyak 40.000 peserta, tunarungu sebanyak 19.100 peserta, 

penyandang tunanetra 3.200 peserta, tunadaksa 1.920 peserta dan autis sebanyak 1.750 peserta 

(www.harian kompas on-line.com).Sistem pendidikan yang diajarkan kepada anak autis sangat 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dari metode pengajaran sampai dengan kurikulum 

yang disampaikan membutuhkan penanganan khusus, sesuai dengan tingkat kemampuan otak 

mereka dalam menerima pengajaran atau pendidikan ( UU No.20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional) . 

 

Berikut adalah data dari Yayasan Autisme Indonesia tentang jumlah sekolah untuk ABK yang berada 

di wilayah Jakarta. Data ini berisi mengenai jumlah sekolah dan anak-anak autis serta ABK yang 

sudah mendapat penanganan dalam hal ini memperoleh pendidikan formal.  



Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa jumlah anak autis yang mendapat pendidikan 

formal berjumlah 177 anak. Sementara di Jakarta sendiri diperkirakan ada sekitar 350 anak autis yang 

membutuhkan pendidikan formal. Disamping itu masih kurang nya fasilitas pendidikan sekperti 

sekolah yang dapat menampung anak Autis maupun ABK untuk mendapatkan pendidikan formal 

yang layak juga menjadi salah satu kendala yang selama ini dihadapi para orang tua yang memiliki 

anak autis dan tinggal di Jakarta. Hal inilah yang akhirnya menjadikan orang tua terpaksa memasukan 

anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau pun autis ke sekolah regular biasa. Padahal sudah 

seharusnya anak-anak Autis dan Berkebutuhan Khusus ini mendapat pendidikan yang baik seperti 

anak-anak normal lainnya. Dari uraian tersebut di atas, dapat dsimpulkan bahwa Jakarta 

membutuhkan sebuah fasilitas dan sarana pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus 

yang dapat menunjang kegiatan warganya sebagai solusi atas masalah sulitnya memperoleh 

pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus (ABK).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perencanaan dan perancangan tentang desain 

sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Jakarta. Dimana dalam tugas akhir ini penyusun 

menekankan pada Pusat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan terapi Autisme, dengan 

penekanan desain Eko Arsitektur.  

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Data sekolah autis yang berada wlayah Jakarta 
Jakarta Utara Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Pusat 

12 sekolah  
 
6 sekolah 

 
11 sekolah 

 
5 sekolah 

 
7 sekolah  

Data anak ABK dan Autis yang sudah mendapat pendidikan formal 

40 anak 
 
32 anak 

 
50 anak 

 
25 anak 

 
30 anak 

Table data anak autis yang sudah mendapat pendidikan formal Wilayah 
Jakarta 

Sumber : Yayasan Autisme Indonesia



Memperoleh dasar-dasar dalam merencanakan dan merancang Sekolah dan Terapi Anak 

Berkebutuhan Khusus sebagai suatu sarana pendidikan dan terapi anak autisma dengan fasilitas yang 

memadai.  

 

Sasaran 

Merumuskan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur sebagai landasan 

kontekstual bagi perencanaan Sekolah dan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus yang merupakan suatu 

wadah untuk menampung aktivitas yang terjadi sesuai dengan fungsinya. 

 

1.3 Manfaat  

Bangunan yang dihasilkan diharapkan mampu merespon kebutuhan emosional dan psikologis 

Anak Berkebutuhan Khusus dan Autis yang menuntut kenyamanan sehingga memperoleh proses 

penyembuhan, selain untuk Proposal Tugas Akhir  yang diajukan dan untuk mendapatkan pengetahuan 

yang lebih luas mengenai autis khususnya bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan 

khusus,  juga sebagai langkah awal dalam proses Tugas Akhir sebelum tahap penyusunan LP3A dan Studio 

Grafis. 

1.4 Metode Pembahasan 

Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain : 

1. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh 

dengan cara : studi pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan 

narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 

penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan membuat gambar dari kamera digital. 

3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap Sekolah anak 

berkebutuhan khusus yang telah ada.  Selanjutnya dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan 

identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik 

dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur Pusat Pendidikan dan Terapi Autis Cibubur.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 
 

Sistematika penyusunan penulisan ini adalah :  

 

BAB I PENDAHULUAN 



Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat, Ruang Lingkup Pembahasan, 

Metode Pembahasan, Sistematika Pembahasan dan Alur Pikir. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang berkaitan langsung dengan Anak Berkebutuhan Khusus dan 

Terapi Autisme sebagai referensi yang relevan untuk mendukung perencanaan dan perancangan 

Sekolah dan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Jakarta. Serta menjelaskan tentang studi 

referensi pada objek Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus yang sudah ada di Jakarta dan Kota-kota 

lainnya untuk kemudian menjadikan rekomendasi dan referensi yang mendukung perencanaan dan 

perancangan. 

BAB III TINJAUAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR 

Berisi tentang data fisik dan non fisik dari berbagai aspek terkait mengenai kondisi umum, 

tinjauan pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, dan karakter masyarakat di Kota Jakarta sebagai 

lokasi proyek. 

BAB IV   KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN  

Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan setelah mengerti permasalahan pada bab 

sebelumnya yang berfungsi membatasi pembahasan. 

BAB V   PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang Aspek fungsional (pelaku, jumlah pengelola, jumlah pengunjung, pendekatan 

aktivitas, pendekatan kebutuhan ruang, pendekatan program ruang), aspek kontekstual, kinerja, teknis 

serta arsitektural. 

BAB VI  LANDASAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai program perencanaan yang meliputi program ruang, lokasi dan tapak 

terpilih dan konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep bentuk, penekanan desain yang 

digunakan, konsep struktur dan utilitas bangunan. 

 

1.6 Alur Pikir  

Aktualita : 

- Wacanan Menteri Pendidikan dan Pemerintah untuk menargetkan jumlah sekolah inklusi bagi 
penyandang autisme di seluruh Indonesia pada 2014 akan berjumlah 1.000 unit. 

- Kebutuhan pedidikan formal bagi anak-anak berkebutuhan khusus sebagai pendamping 
sekaligus pemberi bekal kepada anak. 

Urgensi : 

- Sekolah anak berkebutuhan khusus merupakan wadah kepercayaan orang tua siswa untuk mendidik 
mereka menjadi lebih mandiri. 

- Kurangnya ketersediaan Sekaloh untuk anak berkebutuhan khusus di Kota Jakarta yang memenuhi 
syarat. 



Studi Pustaka : 

Landasan Teori 

Standard Perencanaan & Perancangan 

Studi Banding :

Sekolah Inklusi Al-Jannah, Cibubur 
Sekolah Inklusi Madania Islamic 
School, Bogor

Penekanan Desain : 

Ekologi Arsitektur 

Rumusan Masalah  
 

Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah bangunan pendidikan publik yang memenuhi 

kebutuhan ruang – ruang dengan sebuah konsep sistem pendidikan untuk anak special needs yang telah 

disiapkan sebelumnya. 

Analisa : 

Analisa untuk tinjauan pustaka dan data yang ada untuk membuat pendekatan program perencanaan 
dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta pengolahan 
lahan pada  Pusat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Terapi Autis, Cibubur. 


