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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya 

komplek dan berat, biasanya telah terlihat sebelum berumur 3 tahun, tidak mampu 

untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Akibatnya 

perilaku dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu, sehingga keadaan ini 

akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. 1 

Autisme dapat mengenai siapa saja tidak tergantung pada etnik, tingkat pendidikan, 

sosial dan ekonomi. Autisme bukanlah masalah baru, dari berbagai bukti yang ada, 

diketahui kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Hanya saja istilahnya 

relatif masih baru. Diperkirakan kira-kira sampai 15 tahun yang lalu, autisme merupakan 

suatu gangguan yang masih jarang ditemukan, diperkirakan hanya 2-4 penyandang 

autisme. Tetapi sekarang terjadi peningkatan jumlah penyandang autisme sampai lebih 

kurang 15-20 per 10.000 anak. Jika angka kelahiran pertahun di Indonesia 4,6 juta anak, 

maka jumlah penyandang autisme pertahun akan bertambah dengan 0,15% yaitu 6900 

anak. (Sugiarmin, 2015) 

Di Indonesia, autisme masih dianggap sesuatu yang ‘gelap’. Tidak adanya 

pencerdasan yang tepat tentang autisme, memicu terbentuknya pola pikir bahwa 

memiliki anak penderita autis adalah sesuatu yang tabu, padahal mereka juga seorang 

anak yang berhak untuk mendapatkan pendidikan serta treatment yang tepat. Bahkan, 

kebanyakan anak penderita autis memiliki tingkat intelegensi yang normal, sehingga 

mereka sebenarnya mampu didik. Munculnya paradigma ketabuan memiliki anak autis 

membuat para orang tua salah kaprah dengan memasukkan mereka ke SLB. Menurut 

Oky Mia, Ketua Yayasan Advokasi Sadar Autisme (ASA) anak penderita autis cenderung 

meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Karena itu, bila penderita autis tersebut 

gabung dengan penderita cacat lain dikhawatirkan tak akan membantu terapi atas apa 

yang mereka alami. Faktual di lapangan, kebanyakan anak autis dimasukkan ke SLB tipe 

C, padahal SLB tipe C adalah sekolah luar biasa yang menangani anak tuna grahita, 

sementara anak tuna grahita dan anak autis tidak sama dan jelas memiliki permasalahan 

yang berbeda. 

Jumlah anak penderita autis di Indonesia, khususnya di Kota Semarang yang 

mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak diseimbangi dengan tersedianya sarana 

dan prasarana yang mendukung mereka untuk tetap dapat mengenyam bangku 

pendidikan yang baik dan menerima terapi yang dapat mendukung tumbuh kembang 

mereka. Bahkan keberadaan tempat rehabilitasi dan sekolah khusus untuk anak autis di 

Kota Semarang masih dapat dihitung dengan jari, dan kebanyakan sekolah serta pusat 

terapi di Semarang adalah sebuah rumah yang dialihfungsikan, sehingga desain yang ada 

                                                        
1 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195405271987031-

MOHAMAD_SUGIARMIN/INDIVIDU_DENGAN_GANGGUAN_AUTISME.pdf 
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tidak menyesuaikan perilaku anak autis itu sendiri. Hingga saat ini, tercatata ada 11 

fasilitas untuk anak penyandang autis dengan rata-rata kapasitas fasilitas adalah 50 

anak, sementara jumlah anak autis di Semarang hingga tahun 2017 mencapai 1210 anak.  

Seperti yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya, fasilitas yang mewadahi 

tumbuh kembang anak autis di Kota Semarang kebanyakan adalah sebuah rumah yang 

dialihfungsikan, padahal dalam mendesain fasilitas untuk anak penyanang autis, banyak 

aspek-aspek yang harus diperhatikan. Magda Mustofa, seorang pengajar bidang 

arsitektur di The American University di Cairo, membuat penelitian khusus yang berjudul 

The Architecture for Autism. Beliau menemukan bahwa banyak aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam mendesain untuk anak autis, seperti apa yang harus dilakukan agar 

anak tidak mudah terdistract dan hal-hal apa saja yang dapat memberikan stimulasi bagi 

anak agar memiliki perkembangan yang baik, meliputi aspek pencahayaan, akustik, 

visual, spasial, dan lain sebagainya. 

Menurut paparan di atas, Kota Semarang masih membutuhkan Autism Center, yaitu 

sebuah tempat rehabilitasi bagi anak autis dengan didukung oleh desain yang 

disesuaikan oleh perilaku anak penyandang autis. Autism Center ini diharapkan mempu 

menjadi wadah bagi anak penyandang autis dalam mengembangkan kemandirian dan 

potensi yang ada pada masing-masing anak yang didukung dengan fasilitas terapi, 

pendidikan transisi, konsultasi dan diagnostik, serta asrama. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 
Untuk mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan 

bangunan Semarang Autism Center sebagai solusi pemenuhan kebutuhan akan 

fasilitas rehabilitasi bagi anak autis yang ada di Kota Semarang. 

 

1.2.2 Sasaran 
Terwujudnya langkah dalam pembuatan bangunan Semarang Autism Center 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. Dalam hal ini berkaitan dengan 

konsep-konsep perancangan, program ruang, pemilihan tapak, dan lainnya. 

 

1.3 Manfaat 
Secara Subjektif 

Dengan dirancangnya Semarang Autism Center ini diharapkan dapat menjadi solusi dari 

masalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan, terapi, konsultasi dan diagnostik, 

asrama, serta pemberdayaan anak autis di Kota Semarang serta munculnya kemauan 

deteksi dini autisme bagi calon orang tua. 

 

Secara Objektif 

Sebagai salah satu sumber ilmu dan pengetahuan arsitektur mengenai bangunan fasilitas 

rehabilitasi. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan 

wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi 

mahasiswa arsitektur lainnya yang membutuhkan. 
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1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 
Perencanaan dan perancangan Semarang Autism Center ini memperhatikan standar 

– standar perancangan sebuah pusat terapi, pendidikan, asrama, dan konsultasi 

serta diagnostik autisme.  

1.4.2 Ruang Lingkup Substansial 
Perencanaan dan perancangan Semarang Autism Center sebagai fasilitas yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan anak autis yang diwadahi dalam bangunan 

pusat terapi, pendidikan, asrama, konsultasi dan diagnostik, serta membantu 

perkembangan diri yang maksimal dari anak autis melalui pendekatan ruang secara 

arsitektural. 

 

1.5 Metode Pembahasan 
Berikut ini beberapa metode yang digunakan menyusun penulisan ini, yaitu : 

a. Metode Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

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

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta observasi melalui 

internet. 

b. Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan. 

c. Metode Komparatif, yaitu dengan melakukan studi banding terhadap bangunan 

pusat terapi, diagnostik, dan pendidikan anak autis yang sudah ada. 

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 bangunan Semarang Autism Center. 

1.6 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Menguraikan tentang latar belakang,  tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang kajian dari peraturan, referensi maupun studi banding  

terkait dengan Autisme Center di Kota Semarang. 

Bab III Data 

Menguraikan tentang tinjauan lokasi, jumlah penduduk, serta urgensi adanya 

Autisme Center di Kota Semarang. 

Bab IV Kesimpulan, Anggapan, dan Batasan 

Menguraikan kesimpulan dari literatur dan data, batasan-batasan dalam proses 

perencanaan dan perancangan, serta anggapan-anggapan untuk penyelesaian 

masalah dalam perencanaan dan perancangan. 
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Bab V Pendekatan Program  Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Menguraikan kajian perencanaan dan perancangan Semarang Autism Center 

dilihat dari beberada aspek yaitu: aspek kontekstual, aspek fungsional, aspek 

kinerja, aspek teknis, dan aspek arsitektural.  

Bab VI Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  

Menguraikan konsep dasar perencanaan seperti program ruang, kebutuhan tapak 

dan persyaratan maupun ketentuan perancangan yang akan digunakan. 

Daftar Pustaka 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Analisis Penulis 

 

 

Fenomena: 
1. Indonesia yang masih tabu dengan autisme pada anak. 
2. Tingkat penyandang autisme yang terus bertambah, diprediksi akan meningkat sebanding dengan 

naiknya angka kelahiran di Indonesia. 
3. Minimnya sarana dan prasarana yang mewadahi kebutuhan anak autis di Semarang. Kegiatan terapi 

dan pendidikan pada anak autis di Semarang kebanyakan dilaksanakan pada sebuah rumah yang 
dialihfungsikan, sehingga desain yang ada tidak disesuaikan dengan perilaku anak autis itu sendiri. 

4. Kurangnya deteksi dini dan diagnostik autisme pada anak. 
5. Anggapan yang beredar bahwa autisme meruapakan hal yang sama dengan retardasi mental, 

sementara anak penderita autis  belum tentu memiliki tingkat intelegensi yang rendah. 
 

Urgensi 
Dibutuhkan sebuah tempat yang mewadahi kegiatan terapi, diagnostik dan konsultasi, pemberdayaan, 
asrama, dan pendidikan bagi anak autis  yang disesuaikan dengan perilaku serta karakter mereka di Kota 
Semarang. 
 

Originalitas 
Merencanakan dan merancang sebuah Autisme Center di Kota Semarang, yang mewadahi segala 
kebutuhan anak autis dan orang tua dari anak yang menderita autis, mulai dari kegiatan terapi, pendidikan 
dan keterampilan, konsultasi dan diagnostik, serta asrama untuk anak autis. Fokus utama dari 
perencanaan dan perancangan Semarang Autism Center ini berdasarkan dari penyesuaian perilaku serta 
karakter dari pengguna utama, yaitu anak penyandang autis. 

 

Tujuan :  
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak sesuai dengan originalitas / karakteristik 
judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. Serta menjadi solusi pemecahan masalah 
Semarang Autism Center yang terletak di Kota Semarang. 
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Semarang Autism Center 
berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 
 

Studi Pustaka : 
1. Landasan Teori 
2. Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

 

Studi Lapangan 
1. Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 

Studi Preseden 
1. School and Therapy 

Talitakum, Semarang 

2. Pusat Layanan Autis, DIY 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari studi banding  

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
Semarang Autism Center 
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