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     FX Teddy Badai Samodra, S.T., M.T., Ph.D. 

 

ABSTRAK 

 
Menurut data dari Unesco pada tahun 2011, terdapat 35 juta penyandang 

autisme di seluruh dunia. Di Indonesia perbandingannya 8 dari setiap 1000 orang. 

Hingga saat ini masih banyak penerimaan yang sulit dari orangtua terhadap anak 

dengan kondisi autis hingga stigma negatif yang beredar di masyarakat bahwa 

memiliki anak autis merupakan sebuah aib. Padahal interaksi antara orangtua dan 

anak merupakan hal utama dalam keberhasilan perkembangan bagi anak autis, 

bahkan hingga spektrum autis dinyatakan hilang.  

Anak autis memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kesehariannya. Hal 

ini perlu dipenuhi sebagai proses perkembangan mereka untuk dapat mandiri ketika 

menghadapi “dunia luar”. Gangguan perkembangan yang dialami anak autis 

berkaitan dengan penggunaan sensori pada panca indera karena gangguan 

neurologis yang dialami.  

Berdasarkan fenomena tersebut, respon arsitektural diwujudkan dengan 

Pusat Perkembangan dan Pendidikan Anak Autis dengan penerapan metode 

Evidence Based Design. Merupakan sebuah lingkungan inklusif bagi anak autis yang 

fokus pada tata lingkungan sesuai dengan sensori anak autis, serta peningkatan 

interaksi antara orangtua dengan anak autis. Hal ini bertujuan agar rancangan dapat 

berperan sebagai katalisator perkembangan anak autis, serta memberikan edukasi 

terkait autis bagi keluarga. Dengan adanya rancangan ini, peran orangtua sebagai 

pembimbing anak autis dapat terbantu dengan mengenali kebutuhan lingkungan 

yang sesuai tanpa mengecualikan kebutuhan para orangtua.  

 

 

 

Kata kunci : anak berkebutuhan khusus, evidence based design, penerimaan 

orangtua, sensori. 
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ABSTRACT 

 
Based on the records of the Unesco in 2011, there are 35 million people with 

autism around the world. In Indonesia the ratio is 8 out of every 1000 people. There 

is still a lot of parents who had difficult acceptance to their autistic child to the 

negative stigma around the community that having autistic child is a disgrace. 

Whereas the interaction between parents and children is the main thing to reach out 

the best development for autistic children, even to the stage that autism disorder is 

stated to recover.        

Autistic child has special needs to live their daily lives. This must be 

fulfilled as their development process to be an independent person when facing the 

"outside world". Their developmental disorders closely related to their sensory sense 

in relation with their neurologic disorders.  

Based on the phenomenon, the architectural response presented a Center of 

Development and Education for Autistic Children with Evidence-Based Design 

method. An inclusive environment that focuses on the layout which adapted to 

autism sensory and increasing the interaction between parents and autistic child. It 

is aim to become the catalyst for the development of autistic children and giving the 

education related to autism for the families. The design works to help the parent’s 

role as a mentor of their autistic child by recognizing the needs of an appropriate 

environment without excluding the parent’s needs.    

 

 

 

Keywords : children with special needs, evidence based design, 

parent acceptance, sensory.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Pengertian dan Kondisi Autisme  

Menurut IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) 

autisme didefinisikan sebagai gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi komunikasi verbal dan non verbal serta interaksi sosial 

yang mempengaruhi performa seorang anak, biasanya mulai terlihat 

sebelum umur 3 tahun. Karakteristik dari autisme sering terkait dengan 

aktifitas repetitif dan gerakan stereotip, penolakan terhadap perubahan 

lingkungan dan respon sensori yang berbeda. Autisme juga bercirikan 

defisit kognitif yang parah (Mangunsong, 2014).  

Menurut data dari Unesco pada tahun 2011, terdapat 35 juta orang 

penyandang autisme di seluruh dunia. Rata-rata, 6 dari 1000 orang di 

dunia telah mengidap autisme. Di Amerika Serikat, autisme dimiliki 

oleh 11 dari 1000 orang. Sedangkan di Indonesia, perbandingannya 8 

dari setiap 1000 orang (Amir et al, 2018). Sedangkan penduduk 

Indonesia yaitu 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14% 

(BPS, 2010). Maka diperkirakan penyandang ASD di Indonesia yaitu 

2,4 juta orang dengan pertambahan penyandang baru 500 orang/tahun 

(Kemenpppa, 2018). 

1.1.2 Penerimaan Orangtua Terhadap Anak Autis  

Hingga kini istilah autis belum dikenal dengan baik oleh 

masyarakat luas. Seringkali permasalahan ini dianggap sebagai suatu 

hal yang negatif. Autisme masih menjadi mimpi buruk bagi sebagian 

besar orangtua. Beberapa orangtua langsung merasa stres saat 

mendengar anaknya telah didiagnosis autis. Beberapa orangtua justru 

menyembunyikn anaknya yang mengidap autis. Padahal salah satu 
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faktor yang paling penting dalam keberhasilan penangan autisme 

adalah keterlibatan dan komunikasi orangtua.  

Ross (2008) menyebutkan tahap peneriman orang tua, antara 

lain: penolakan (denial), tahap marah (anger), tahap tawar menawar 

(bargaining), tahap depresi (depression), dan tahap penerimaan 

(accepting).  Mulyadi mengatakan, saat menerima diagnosa bahwa 

anak menyandang autisme, yang perlu dilakukan pertama kali oleh 

orangtua adalah mensyukuri apa pun kondisinya. Dengan begitu, 

orangtua bisa memahami keunikan anak dengan autisme. Sikap 

menerima dan memahami inilah yang kemudian menumbuhkan empati 

pada orangtua dan keluarga. Sebab kesabaran tanpa empati, mendorong 

pada perlakukan keliru pada anak autis (Purnomo, 2015).  

Perlu diingat bahwa setiap anak yang lahir tidak bisa memilih 

kondisi seperti apa yang dikehendaki. Sehingga seburuk apapun 

keadaan yang dialami seorang anak autis mereka tetaplah seorang anak 

yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta dari 

keluarganya.  

1.1.3 Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Indonesia  

Upaya pengimplementasian pendidikan inklusi di Indonesia 

sudah dilakukan sejak 1980-an. Sekolah inklusi atau yang biasa disebut 

SLB (Sekolah Luar Biasa) merupakan salah satu bentuk pemerataan dan 

bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak 

berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh 

pendidikan yang sama, termasuk bagi anak autis (Darma et al, 2015). 

Namun kebutuhan seorang anak autis tidak dapat disamakan dengan 

anak-anak penyandang disabilitas fisik di SLB. Anak autis memiliki 

cukup banyak perbedaan dalam penanganannya, walaupun sebagian 

penyandang autis memiliki cacat fisik, namun kondisi autisme lebih 

banyak terkait dengan komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku 
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repetitif dan stereotip yang disebabkan oleh abnormalitas pada 

neurobiologisnya.  

Terlebih lagi pada kenyataannya pelaksanaan yang ada masih 

belum memadai. Kendala yang ada di lapangan, yaitu kurangnya 

pemahaman orangtua mengenai spektrum autisme yang penanganan ini 

merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan potensi anak, ketiadaan 

sumber daya yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah anak 

autis, pandangan miring masyarakat tentang kondisi autis, dan 

terbatasnya jumlah fasilitas pendidikan maupun terapi yang dikhususkan 

bagi anak autis (Ikayana, 2014). 

1.2 Isu dan Konteks Desain  

1.2.1 Isu 

Kondisi autis pada anak membutuhkan penangan khusus dalam 

meningkatkan perkembangannya. Terapi motorik, terapi fisik, dan 

terapi kebiasaan serta pendidikan khusus anak autis merupakan 

beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan anak 

autis. Orangtua memilki peran sebagai seseorang yang 

memperkenalkan lingkungan sekitar kepada anaknya. Komunikasi 

antara keduanya merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk 

mencapai tingkat peningkatan perkembangan yang signifikan, karena 

setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan inilah 

yang harus dipahami untuk mengetahui bagaimana menanganinya dan 

aktivitas apa saja yang perlu dilakukan.  

Desain inklusif dalam arsitektur hadir untuk menjadi harapan 

bagi anak-anak pengidap autis. Tidak hanya berperan sebagia katalisator 

untuk mengoptimalisasi perkembangan sang anak, namun juga 

memberikan edukasi kepada orangtua tentang lingkungan yang baik bagi 

anak autis. Kenyamanan bagi seluruh pengguna dalam melakukan 

aktivitas dan berinteraksi satu sama lain juga merupakan hal yang penting 

untuk diwujudkan. 
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Dalam kasus desain untuk anak penyandang autis, sensori yang 

terkait dengan panca indera terutama indera penglihatan, pendengaran, 

dan perabaan merupakan hal utama yang perlu dijadikan acuan dalam 

membentuk lingkungan mereka. Hal ini disebebkan oleh gangguan pada 

sistem neuron yang ada pada anak autis seperti yang dijelaskan dalam 

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Rangkuman Gangguan pada ASD (Wath, 2016) 

Salah satu penyelesaian desain yang dapat dilakukan yaitu 

dengan mengatur tingkat stimulasi yang diberikan dengan membagi 

beberapa area berbeda.   

1.2.2 Konteks Lahan 

Berbagai penelitian menemukan bahwa individu autis berasal 

dari latar belakang keluarga dengan berbagai tingkat sosial ekonomi, 

intelegensi, letak geografis, suku, dan ras (Mangunsong, 2014). 

Lingkungan yang dibutuhkan pada konteks perancangan ini juga harus 

dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat untuk mencapai tujuan  

dari desain inklusi. Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan inklusi 

hanya efektif dilaksanakan di kota-kota besar, karena untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusi diperlukan supervisi, program dan 

sumber daya dan sumber dana yang memadai dan pada kenyataannya 

tidak semua lembaga pendidikan reguler setingkat SD-SMP mampu 

memenuhinya (Ikayana, 2014).  

Hal tersebut memunculkan batasan-batasan dalam lokasi 

perancangan yang akan diambil yakni berada di pusat kota, mudah 
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dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan 

sesuai dengan kriteria dari desain inklusi yang dibutuhkan oleh anak 

autis.    

1.2.3 Penerapan Desain Inklusif  

Untuk menerapakan desain inklusif, terdapat beberapa prinsip yang 

perlu diterapkan: 

a. Inklusif – setiap orang dapat menggunakannya secara aman, mudah, 

dan merasa dihormati.  

b. Bertanggung jawab – memberikan apa yang pengguna ingin dan 

butuhkan. 

c. Fleksibel – dapat digunakan dengan cara yang berbeda oleh 

pengguna yang berbeda pula.   

d. Kenyamanan – setiap pengguna dapat menggunakannya tanpa 

bersusah payah atau jarak yang terlalu jauh. 

e. Diakomodir bagi setiap pengguna, tanpa berpaku pada umur, jenis 

kelamin, pergerakan, ras dan etnis, atau lingkungan tertentu.  

f. Terbuka bagi setiap pengguna – tanpa memberikan batasan yang 

memungkinkan untuk memberikan pengecualin terhadap beberapa 

kalangan.  

g. Realistis – memberikan lebih dari satu solusi untuk 

menyeimbangkan bantuan bagi kebutuhan setiap pengguna dan 

menyadari bahwa satu solusi belum tentu  dapat diterapkan secara 

keseluruhan (Inclusive Design Hub, 2018).   

1.2.4 Karakteristik Anak Penyandang ASD (Autism Spectrum Disorder) 

a. Gangguan interaksi sosial – tidak menunjukkan perbedaan respon 

ketika berhadapan dengan orangtua, enggan berinteraksi secara aktif 

dengan orang lain serta tidak tersenyum pada situasi sosial tetapi asyik 

sendiri dan tersenyum atau tertawa terhadap sesuatu yang tidak lucu, 

menhindari kontak mata, dan tidak bermain seperti layaknya anak 

normal. 
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b. Gangguan komunikasi verbal – tidak memiliki perhatian untuk 

berkomunikasi (50% berpikir untuk mute atau tidak berbahasa sama 

sekali), gumaman yang biasa muncul pada anak normal tidak muncul 

pada anak autis, mengalami abnormalitas dalam intonasi, rate, volume 

dan isi bahasa, sering tidak memahami ucapan yang ditunjukan kepada 

mereka, sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti, 

menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan, terus mengulang 

pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya, sering mengulang 

kata-kata yang baru saja atau pernah didengar.  

c. Gangguan komunikasi non verbal – tidak menggunakan gerakan tubuh 

dalam berkomunikasi ketika mengekspresikan perasaan dan tidak 

menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk meyampaikan 

keinginannya.  

d. Gangguan perilaku – repetitif (pengulangan suatu gerakan tertentu), 

preokupasi dengan objek, sering memaksa orangtua untuk mengulang 

suatu kata, beberapa anak sulit dipisahkan dari benda tertentu, tidak suka 

dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas. 

(Mangunsong, 2014).  

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain  

1.3.1 Permasalahan Desain   

Dari masalah yang telah dipaparkan, anak penyandang autis 

membutuhkan kebutuhan ekstra dalam penanganannya, keluarga dari 

anak autis khususnya orangtua sangat berperan penting dalam 

pemenuhan tumbuh kembang anaknya. Dari pemahaman ini kemudian 

akan muncul pertanyaan bagaimana menghadirkan desain lingkungan 

inklusif yang dapat menjadi katalisator untuk perkembangan anak 

penyandang autis.  
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1.3.1 Kriteria Desain   

Kriteria disusun berdasarkan beberapa sumber sesuai pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Kumpulan Kriteria Desain 

A Kriteria dari Analisis Tapak 

A1 Pengaturan kebisingan yang berasal dari lalu lintas 

A2 Pengaturan intensitas cahaya yang masuk ke dalam bangunan 

B Kriteria dari Kajian Literatur & Preseden 

B1 Acoustics  

B2 Spatial Sequencing 

B3 Escape Space 

B4 Compartmentalization 

B5 Sensory Zoning 

B6 Transitions  

B7 Safety 

C Kriteria dari Standar Bangunan 

C1 Ruangan sesuai peraturan penyelenggaraan fasilitas pendidikan  

D Kriteria dari Tujuan Desain 

D1 Orangtua menjadi salah satu pengguna utama 

 Sumber : Analisis Penulis, 2020 

Kriteria pada Tabel 1.1 Kumpulan Kriteria Desain pada poin B1-B7 

disebut dengan The Autism ASPECTSS™ Design Index. Di dalamnya 

terdapat tujuh kriteria dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Acoustics       

Akustik yang ada dalam sebuah lingkungan bagi penyandang autis 

memerlukan kontrol untuk mengurangi kebisingan, gema, dan gaung yang 

tidak diinginkan. Kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi harus 

berada pada ruang yang memiliki kontrol tinggi terhadap akustik pula.  

b. Spatial Sequencing 

Kriteria ini didasarkan pada kecenderungan afinitas yang dimiliki oleh 

penyandang autis untuk memudahkan mereka dalam memprediksi ruang-
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ruang yang ada dalam sebuah rancangan. Penataan spasial harus 

diorganisir dalam urutan yang logis sesuai alur kegiatan yang dilakukan 

penyandang autis.   

c. Escape Space 

Merupakan ruang yang dapat memberikan waktu istirahat bagi penyandang 

autis dari stimulasi berlebihan yang ditemukan di lingkungan mereka. 

Ruang ini harus memiliki latar lingkungan sensori netral dengan stimulus 

minim yang dapat diatur sendiri oleh penggunanya.    

d. Compartmentalization 

Kriteria ini bertujuan untuk membatasi sensori lingkungan pada setiap 

aktivitas, mengorganisir bangunan kedalam area-area tertentu. Setiap area 

harus dapat didefiniskan dengan jelas melalui salah satu sensori yang 

digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kriteria ini dapat 

membantu penyandang autis untuk menggunakan sensorinya dengan baik 

dan minim ambiguitas dalam mendefiniskan suatu ruang.  

e. Sensory Zoning 

Kriteria ini bertujuan untuk mengorganisir ruang berdasarkan kualitas 

sensori mereka dibandingkan dengan pembagian zonasi berdasarkan fungsi 

maupun tipikal bangunan.  

f. Transitions  

Berkaitan erat dengan spatial sequencing dan sensory zoning, berfungsi 

untuk membantu penyandang autis dalam mengkalibrasi ulang sensori 

mereka ketika berpindah dari satu level stimulus ke level yang lain.   

g. Safety  

Keamanan merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama dalam 

mendesain lingkungan bagi penyandang autis terlebih lagi anak-anak.  

 

Karena beberapa kriteria memiliki kaitan erat dengan kriteria lain, 

dibuatlah Tabel 1.2 untuk menjelaskan kriteria yang memiliki hubungan. 

Kesimpulan kriteria desain yang digunakan dalam merancang tertera pada 

skema Gambar 1.2.  
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Tabel 1.2 Matriks Hubungan Kriteria 

  

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 D1

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

D1   
Sumber : Analisis Penulis, 2020 

 

Gambar 1. 2 Simpulan Kriteria Desain (Ilustrasi Penulis, 2020)   

Beririsan 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN  

 

2.1 Rekapitulasi Program Ruang 

2.1.1 Fungsi Bangunan  

Fungsi bangunan yang akan dihadirkan pada objek rancangan  

merupakan sebuah Pusat Perkembangan dan Pendidikan Anak Autis 

yang dapat memfasilitasi kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan anak 

autis umur 3-10 tahun, sebagai persiapan sebelum  dan ketika mengikuti 

jenjang pendidikan formal. Serta memberikan edukasi kepada para 

orangtua ataupun keluarga dari anak autis dalam mencermati gejala-

gejala autis sejak dini, memiliki penerimaan yang baik dan bagaimana 

menangani kondisi seorang anak autis.  

2.1.2 Program Aktivitas  

Pengguna pada objek rancangan dibedakan berdasarkan aktivitas 

yang akan diakomodasi dalam objek rancangan dan pengaruhnya 

terhadap alur serta pembagian zona dalam objek rancangan, yang 

kemudian dikategorikan dalam empat jenis pengguna yaitu : 

a. Anak autis sebagai siswa dan pasien yang merupakan pelaku primer 

yang kebutuhannya akan difasilitasi. 

b. Therapist dan Tenaga pendidik sebagai pelaku yang memberikan 

pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

c. Orangtua anak autis yang akan berperan sebagai pendamping dari 

anak autis.   

d. Staff pengelola sebagai pelaku yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan dan perawatan bangunan.  

e. Umum, dalam hal ini meliputi komunitas yang berkaitan dengan 

penyandang autis, kunjungan tamu, ataupun kunjungan eventual 

ketika ada sebuah acara yang diselenggarakan.  
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Tabel 2.1 adalah data terkait aktivitas tiap pengguna yang akan 

diakomodir dalam bangunan :  

Tabel 2.1 Aktivitas Pengguna Bangunan 

Pengguna Aktivitas Ruang 

Anak Autis Belajar (terapi)  R. Kelas  

 R. Perpustakaan 

 R. Komputer 

 R. Musik  

Bermain (terapi) Taman Sensori  

 R. Bermain  

Olahraga (terapi) Gimnastik 

 Kolam Renang 

 Lapangan  

Kontrol kesehatan R. Konsultasi 

Ibadah Mushola 

Istirahat Toilet 

 Pujasera 

Orangtua Anak 

Autis  

Mengurus administrasi Kantor Pengelola 

Belajar R. Aula Serbaguna  

Konsultasi R. Konsultasi 

Mendampingi anak 
Sesuai ruang yang 

sedang digunakan  

Ibadah  Mushola  

Istirahat Toilet 

 Pujasera 

Therapist & 

Tenaga 

Pendidik 

Memberikan terapi  
Sesuai ruang yang 

sedang digunakan 

Memberikan edukasi 

parenting 
R. Aula Serbaguna 
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Pengguna Aktivitas Ruang 

 Memberikan konsultasi R. Konsultasi 

Ibadah Mushola 

Istirahat Toilet 

 Pujasera 

Staff Pengelola Mengurus administrasi Kantor Pengelola 

Menerima tamu Kantor Pengelola 

Menjaga keamanan Pos jaga 

Menjaga kebersihan R. Penyimpanan  

 R. Janitor 

Kontroling sistem utilitas 

bangunan 

R. Servis  

 Shaft Air 

 R. AHU  

 R. Genset  

Pelayanan kebutuhan 

jasmani (makan & minum) 

Pujasera 

Ibadah Mushola 

Istirahat Toilet 

 Pujasera 

Umum  Berkunjung Area massa 

pendukung 

 Area ruang luar 

Menyelenggarakan acara R. Aula Serbaguna 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 

Beberapa ruangan yang ada juga dikelompokan berdasarkan sensori yang 

akan berpengaruh pada anak autis seperti tertera pada Tabel 2.2. Ruangan berikut 

ini merupakan ruangan-ruangan yang disediakan bagi anak autis serta ruangan yang 

dipertimbangkan akan memiliki kontak dengan anak autis :  
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Tabel 2.2 Pengelompokan Ruang Berdasarkan Sensori 

Ruang Akustik Pencahayaan Warna 

Lobi   Kombinasi warna apapun 

dapat diterapkan dengan 

menggunakan komposisi 

warna yang harmonis, 

yaitu dengan paduan dua 

warna atau lebih yang 

sesuai sehingga 

membentuk paduan 

sempurna dan 

merupakan kesatuan. 

(Astuti, 2018) 

 

 

Kantor Pengelola   

R. Konsultasi   

R. Aula Serbaguna   

Pujasera   

R. Kelas    

R. Perpustakaan   

R. Komputer   

R. Musik    

Lapangan   

Gimnastik   

Kolam Renang   

Taman Sensori   

R. Bermain   

R. Ibadah   

Toilet   

  

Sumber : Analisis Penulis, 2019  

 

2.1.3  Kebutuhan Jumlah dan Besaran Ruang  

Kebutuhan jumlah dan besaran ruang pada objek rancangan dapat 

memfasilitasi 108 siswa dengan jumlah tenaga pendidik/therapiest dan staf 

sebanyak 50 orang.   
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a. Area Umum  

Tabel 2.3 merupakan ruangan yang diperuntukkan untuk seluruh pengguna 

yang datang secara rutin maupun secara eventual.  

Tabel 2.3 Kebutuhan Ruang pada Area Umum 

Ruang 
Standar 

(m²) 
Kapasitas Jumlah 

Luas 

(m²) 

Waktu 

Pemakaian 

Lobi 1,6/orang 200 orang 1 500 
08.00 

– 

16.00 

Kantor Pengelola 4,5/orang 2 orang 1 10 

R. Aula Serbaguna 1,5/orang 200 orang 1 500 

R. Komunitas 1,5/orang 50 orang 1 85 

Pujasera 1,4/orang 200 orang 1 500 

08.00 

– 

19.00 

R. Ibadah 12/unit 15 orang 3 40 

Toilet 2/unit 1 orang 15 40 

Parkir Motor 2/unit 1 unit 50 100 

Parkir Mobil 12,5/unit 1 unit 30 400 

Parkir Sepeda 1,02/unit 1 unit 10 10,5 

Sumber : Analisis Penulis (Data Arsitek, TSS, Asumsi), 2019 

b. Area Terapi  

Tabel 2.4 merupakan ruangan yang diperuntukkan untuk anak autis, 

orangtua anak autis, dan tenaga pendidik maupun therapist.   

Tabel 2.4 Kebutuhan Ruang pada Area Terapi 

Ruang 
Standar 

(m²) 
Kapasitas Jumlah 

Luas 

(m²) 

Waktu 

Pemakaian 

R. Kelas  3/orang 12 orang 9 360 

08.00 

– 

16.00 

R. Perpustakaan 50/unit 50 orang 1 50 

R. Komputer 24/unit 15 orang 1 50 

R. Musik 48/unit 12 orang 1 50 
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Ruang 
Standar 

(m²) 
Kapasitas Jumlah 

Luas 

(m²) 

Waktu 

Pemakaian 

R. Konsultasi 16/unit 4 orang 3 50 

08.00 

– 

16.00 

R. Bermain 3/orang 30 orang 1 90 

Lapangan  20x10/unit - 1 200 

Gimnastik 72/unit 30 orang 1 80 

Kolam Renang 100/unit - 2 200 

Taman Sensori 20x10/unit - 1 200 

Sumber : Analisis Penulis (Data Arsitek, TSS, Asumsi), 2019 

c. Area Servis 

Tabel 2.5 merupakan ruangan yang diperuntukkan untuk staff pengelola 

selaku pelaku pengelolaan dan perawatan bangunan.  

Tabel 2.5 Kebutuhan Ruang pada Area Servis 

Ruang Standar (m²) Kapasitas Jumlah 
Luas 

(m²) 

Waktu 

Pemakaian 

Pos Jaga & 

Informasi 
0,4/orang 1 orang 4 4 

08.00 

– 

19.00 

R. Penyimpanan 6/unit - 2 6 

R. Janitor 1/unit - 2 2 

R. Pantry 6/unit - 1 6 

R. Servis 6/unit - 5 30 

R. Kontrol CCTV 6/unit 2 orang 1 6 

R. Genset 40/unit - 1 40 

Stan Pujasera 0,4/orang 12 orang 6 24 

Shaft Air 1/unit - 1 1 

Sumber : Analisis Penulis (Data Arsitek, TSS, Asumsi), 2019 

Total dari luasan yang dibutuhkan sesuai tabel-tabel yang tertera : 

Area Umum  : 2.185,5 m² 

Area Terapi  : 1.330 m² 

Area Servis  : 113 m² 
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Sirkulasi 40%  : 1.451,4 m² 

Total    : 5.079,9 m² 

2.2 Deskripsi Tapak 

2.2.1 Kriteria Tapak 

Adapun kriteria tapak yang diperlukan didasarkan pada permasalahan 

desain, pendekatan desain, dan persyaratan yang harus ada untuk 

mewujudkan arsitektur inklusif bagi anak penyandang autis, yaitu :  

a. Berada pada kawasan yang memiliki pertumbuhan yang baik serta dapat 

dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat.  

b. Berada pada kawasan yang strategis dengan kondisi lalu lintas yang 

masih dapat dikontrol kebisingannya dengan baik. 

c. Tidak terlalu jauh dengan pemukiman untuk menghadirkan suasana 

rumah dan kawasan yang tidak terlalu ramai. 

2.2.2 Kajian Tapak 

 Gambaran Umum Kondisi Tapak 

  Gambar 2.1 adalah titik lokasi tapak pada Jl. Waterpark Boulevard, 

Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Lahan tersebut 

merupakan lahan kosong yang dibatasi oleh Universitas Ciputra di bagian 

barat, perumahan di bagian selatan, dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di 

bagian utara dan timur lokasi. Luas lahan sekitar  ± 9.000 m²  dengan bentuk 

lahan seperti gambar diatas. Kontur pada lahan cenderung datar sehingga 

tidak membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. 
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Gambar 2.1 Lokasi Tapak (Ilustrasi Penulis, 2020)    

Pemandangan 

Lingkungan sekitar tapak dapat terlihat pada Gambar 2.2.   

 

Gambar 2.2 Pemandangan ke Dalam dan ke Luar Lahan (Ilustrasi Penulis, 2020) 

     

Pemandangan ke luar lahan didominasi oleh lingkungan buatan yang 

telah dijadikan perumahan dan institusi pendidikan sehingga orientasi view 

yang dapat ditonjolkan merupakan kawasan real estate. Hal ini 

memunculkan potensi untuk menciptakan pemandangan buatan yang 

memiliki nuansa alam di dalam tapak. 
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Faktor Sensori 

Gambar 2.3 merupakan analisis tapak berdasarkan faktor sensori 

suara dan cahaya yang berpengaruh terhadap anak autis.   

 

 

 

 

Kebisingan (akustik) : lalu lintas pada lokasi didominasi oleh arus 

kendaraan warga lokal karena berada pada area real estate, sehingga arus 

lalu lintas yang terjadi tidak terlalu padat dan tidak menimbulkan kebisingan 

yang meganggu. Dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat karena 

memiliki ruas jalan yang cukup besar yaitu ± 7m. Serta perlu adanya 

pengaturan noise-barrier terutama pada bagian selatan. 

Pembayangan (cahaya) : lahan dikelilingi pepohonan yang dapat 

memberi pembayangan kedalam lahan sehingga membantu mengurangi 

terik matahari pada siang hari. Namun rancangan tetap membutuhkan 

pembayangan lebih terutama pada bagian barat untuk menghindari silau 

karena vegetasi yang ada tingginya hanya berkisar 3 m.  

 

Gambar 2.3 Sensori pada Lahan (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Iklim    

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kota Surabaya pada 

tahun 2016, Kota Surabaya memiliki iklim tropis dengan kondisi 

kelembapan udara : 50% - 92%,  tekanan udara : 1942,3 Mbs - 1012,5 Mbs, 

temperatur rata-rata : 23,6 °C - 35 °C, curah hujan : 165,3 mm - 200 mm, 

dan kecepatan angin : 6,4 Knot - 20,3 Knot dengan arah dari barat ke timur. 

Arah angin dan sudut cahaya matahari digambarkan pada Gambar 2.4. 

 

 

Topografi  

Berdasarkan data dari RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 tapak 

memiliki jenis tanah aluvial yang struktur tanahnya dapat terlihat pada 

Gambar 2.5 dengan kontur cenderung datar. Kondisi ini menjadi salah satu 

keuntungan dalam proses konstruksi karena cenderung tidak memerlukan 

perlakuan khusus.   

 

Gambar 2.5 Tanah Aluvial (Google, 2019) 

 

 

Gambar 2.4 Arah Matahari dan Angin (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Hidrografi 

Tapak memiliki jalur drainase yang berada di bawah tanah dengan 

ilustrasi seperti pada Gambar 2.6. Hal ini menjadi perhatian dalam 

pembuatan sistem utilitas bangunan.    

 

Gambar 2.6 Drainase pada Tapak (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

2.2.3 Kajian Peraturan  

 Intensitas : 

a.     KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

b.     KLB maksimum yang diizinkan : 

•  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 poin 

•  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 1,5 poin 

c.     KTB maksimum yang diizinkan : 

  •  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 65% 

d.     KDH minimal yang diizinkan : 10% 

 Tata Bangunan : 

a.     GSB minimal yang diizinkan: disesuaikan dengan Lampiran XVII 

       ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

b.     Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

•  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 20 meter 

•  Untuk lebar jalan 6 s/d < 10 meter : 15 meter 
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c.     Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

•  Untuk lebar jalan ≥ 10 meter : 1 lantai 

2.2.4 Data Terkait  

Tabel 2.6 merupakan data terkait proporsi lahan pada 

kawasan perdagangan dan jasa (fasilitas pendidikan) : 

Tabel 2.6 Proporsi Penggunaan Lahan 

Fungsi Lahan Proporsi Status Penyediaan/Penyerahan 

Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk 
perdagangan dan jasa komersial 

Maksimal 
80% 

 

Prasarana,antara lain berupa :   

Jaringan jalan umum/utama 
enghubung antar blok (bukan 
sirkulasi internal) 

Minimal 
20% 

Disediakan (apabila sistem blok) 
Disediakan dan diserahkan (apabila 

sistem deret dan CBD) 

Jaringan pembuangan air limbah, 
instalasi pengolahan air limbah, 
jaringan saluran pembuangan air 
hujan (drainase), tempat 
pembuangan sampah, sirkulasi 
internal. 

Disediakan (dapat di lahan atau di 
dalam gedung) 

Utilitas, antara lain berupa :  

Fasilitas umum berupa jaringan 
transportasi (antara lain halte, 
sub terminal, park and ride), 
sarana pemadam kebakaran, 
sarana penerangan jaan umum. 

Disediakan (apabila sistem blok) 
Disediakan dan diserahkan (apabila 

sistem deret dan CBD) 

Jaringan pembuangan air limbah, 
instalasi pengolahan air limbah, 
jaringan saluran pembuangan air 
hujan (drainase), tempat 
pembuangan sampah. 

Disediakan (dapat di lahan atau di 
dalam gedung) 

Sarana, antara lain berupa :  

Lahan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Disediakan (dapat di lahan atau di 

dalam gedung) 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 
berupa taman umum/public 
space 

Disediakan (apabila sistem blok) 
Disediakan dan diserahkan (apabila 

sistem deret dan CBD) 

Sarana lain/fasilitas umum yang 
dapat berupa sarana 
peribadatan, sarana parkir, 
sarana kantin 

Disediakan (dapat di lahan atau di 
dalam gedung) 

 
Sumber : (Perwali, 2014) 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 

 

3.1 Pendekatan Desain  

3.1.1 Lingkungan Pendidikan Inklusi 

Dalam menciptakan lingkungan inklusi bagi anak autis dapat 

digunakan tiga prinsip utama dalam Universal Design for Learning 

(UDL) ; multiple means of representation-give learners various ways of 

acquiring information and knowledge, multiple means of expression-

provide learners alternatives for demonstrating what they know, 

multiple means of engagement-tap into learners' interests, offer 

appropriate challenges, and increase motivation. Dengan menggunakan 

tiga prinsip tersebut, para pendidik yang dalam hal ini menjadikan 

orangtua sebagai peran utamanya dapat menciptakan sebuah komunitas 

bagi sesama sembari menyediakan kebutuhan khusus bagi anak 

penyandang autis. Lingkungan inklusi yang akan dihadirkan bagi anak 

autis berdasarkan prinsip UDL berkaitan erat dengan lingkungan 

sensorik, komunikasi yang efektif, dan fasilitas dalam menjalin 

hubungan sosial (Williams, 2011).  

Lingkungan sekitar merupakan pertimbangan konteks dari 

perilaku dan reaksi seseorang. Setiap lingkungan memiliki potensi 

terhadap pengalaman dan perilaku seseorang terhadap lingkungan 

tersebut. Dalam ilmu environmental psychology, perilaku diartikan 

sebagai sebuah kumpulan aktivitas yang diinisiasi oleh input tertentu 

dan mengeluarkan output tertentu sebagai hasil dari aktivitas tersebut 

(Kopec, 2006). Sedangkan psikologi diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari proses perilaku dan mental seseorang. Jon Lang 

menyatakan hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia 

memiliki proses seperti di bawah ini (Kader, 2016) :   
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Gambar 3.1 Prinsip Hubungan Antara Lingkungan dan Perilaku Manusia 

(Kader, 2016) 

Berdasarkan Gambar 3.1 arsitektur sebagai lingkungan menjadi 

salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menciptakan 

lingkungan inklusi bagi anak autis. Menjadi faktor pembentuk respon 

perilaku dari anak autis. Respon tersebut yang akan menjadi parameter 

apakah lingkungan yang dihadirkan sudah cukup baik target sasaran 

yang dituju.   

3.1.2 Sensori Pada Anak Autis    

Fungsi utama dari panca indera pada manusia adalah agar manusia 

dapat merasakan dunia disekelilingnya. Hal ini akan terjadi ketika 

seseorang berada dalam sebuah ruang yang belum pernah dirasakan, 

memulai untuk memperhatikan, menyadari, hingga menilai atau 

mengevaluasi kualitas spasial dari ruang tersebut. Proses ini dapat 

melibatkan seluruh panca indera yang ada. Fenomena ini menjadi salah 

satu pertimbangan seorang desainer dalam mendesain, memberikan 

perilaku berbeda dari kelima panca indera: penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan sentuhan dalam menciptakan lingkungan yang dapat 

membantu penggunanya untuk meningkatkan kondisi fisik dan psikologis 

yang baik,  yang pada konteks ini adalah anak penyandang autis (Kader, 

2016). 
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Anak penyandang autis memiliki sensitivitas yang cukup tinggi 

terhadap cahaya, suara, warna, dan pola atau tekstur tertentu. Kepekaan 

mereka terhadap beberapa rangsangan yang dijelaskan pada skema dalam 

Gambar 3.2 tersebut seringkali menjadi distraksi bagi mereka ketika tidak 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan.  

                  

                

                    Gambar 3.2 Sensori pada Anak Autis (Wath, 2016) 
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3.2 Metode Desain  

 EBD (Evidence Based Design) merupakan sebuah proses yang 

digunakan oleh ahli kesehatan dalam merancang fasilitas kesehatan. 

Peneliatian yang dilakukan The Center for Health Design mengemukakan 

definisi EBD : “the process of basing decisions about the built environment 

on credible research to achieve the best possible outcomes” (McCullough, 

2010). Tahapan proses dalam menerapkan EBD tampak pada Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 EBD Framework (Davoodi et al, 2017) 

Dalam penerapannya, tahapan proses dalam EBD dilakukan 

dengan cara yang telah disesuaikan kebutuhan selama proses merancang :  

a. Define evidence-based goals and objectives : menetapkan 

tujuan desain yang ingin dicapai. 

b. Find sources for relevant evidence : studi literatur karakteristik 

dan kebutuhan anak autis, studi literatur fasilitas serupa, dan 

studi lapangan fasilitas serupa (preseden).  
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c. Critically interpret relative evidence :  menyaring informasi 

dari studi literatur dan studi lapangan yang telah dilakukan 

untuk kemudian digunakan dalam menentukan kriteria desain.   

d. Create and innovate EBD concepts : melakukan domain 

transfer dengan menargetkan desain kriteria terhadap 8 elemen 

arsitektur (Mass, Structure, Surface, Material, Space, Scale, 

Light, Movement) dan melakukan iterasi desain. 

e. Develop a hypothesis : menentukan design value berdasarkan 

tujuan desain. 

f. Collect baseline performance measures : membuat peta 

aktivitas dalam tapak untuk melihat kesesuaiannya dengan 

kriteria desain.  

g. Monitor implementation of design and construction  

h. Measure post occupancy performance result  

3.2.1 Studi Preseden   

a. New Struan A Centre for Autism 

Lokasi : Alloa, Skotlandia 

Arsitek : Aitken Turnbull 

Fungsi : Autism Education and Community  

Gambar 3.4 merupakan eksterior bangunan pada bagian 

depan dan samping. 

  

Gambar 3.4 Eksterior New Struan A Centre for Autism 

(aitkenturnbull.co.uk) 

Bangunan ini didirikan oleh organisasi Scottish Autism, yaitu 

sebuah organisasi yang didedikasikan bagi para penyandang autis di 
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Skotlandia. Memiliki fungsi pendidikan yang berorientasi pada 

kehidupan para siswanya setelah menjalani pendidikan formal.  

 Konsep desain : menciptakan lingkungan yang didesain khusus 

untuk memenuhi kebutuhan penyandang autis dengan stimulasi 

utama cahaya alami.    

Implementasi desain : memperjelas batasan antara zona publik dan 

privat dengan denah berbentuk huruf T. Membagi ruang-ruang 

berdasarkan pembelajaran atau terapi yang dibutuhkan anak autis, 

yaitu kelas multi sensori, perpustakaan, kelas pendidikan usia dini, 

area bermain air, ruang staff, dan area untuk para pengunjung. 

Ruang-ruang ini diletakan berhadapan secara parallel dengan 

koridor yang berada ditengah, diantara ruang-ruang kelas tersebut.  

Atap yang menaungi koridor seperti tampak pada Gambar 3.5 

didesain dengan bentuk ‘gull wing’ sehingga cahaya matahari yang 

masuk dapat menerangi koridor serta mengarahkan cahaya ke 

dalam kelas-kelas dengan posisi atap yang lebih rendah. Hal ini 

dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan 

memberikan stimulasi baik bagi anak autis ketika mengikuti 

pembelajaran yang ada di dalam kelas.  

  

Gambar 3.5 Interior New Struan A centre for Autism 

(aitkenturnbull.co.uk) 

 Kaitan dengan rancangan : hal esensial yang disoroti adalah 

bagaimana bangunan ini mengklasterkan ruang kelas yang ada serta 

bagaimana cahaya alami dimasukkan kedalam bangunan dengan 

intensitas yang tidak berlebihan bagi anak autis.   
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b. Centre of Research and Education for Autism 

Lokasi  : Bloemfontein, Afrika Selatan 

Penulis   : Anri van der Wath  

Fungsi  : Pusat Penelitian dan Edukasi Autis   

Gambar 3.6 merupakan ilustrasi maket dari eksterior 

bangunan.  

 

Gambar 3.6 Eksterior Centre of Research and Education for Autism 

(Wath, 2016) 

Proyek ini merupakan sebuah tesis yang mendesain sebuah 

lingkungan yang disesuaikan dengan persepsi dan reaksi pengalaman 

neurologis yang ada pada anak autis. 

 Konsep desain : menjadikan bangunan sebagai jembatan 

perantara antara lingkungan kota dengan lingkungan di dalam 

bangunan termasuk interaksi diantara keduanya. Lingkungan 

yang ada di dalam bangunan merupakan sebuah lingkungan 

neurotypical yang memfasilitasi kebutuhan anak autis.       

 Implementasi desain : menyusun massa bangunan secara linear 

seperti tampak pada Gambar 3.7 untuk membagi zona publik, 

semi publik, dan privat yang juga disesuaikan dengan ruang-

ruang kelas terkait sensori pada anak autis. Menyelimuti bukit 

dan terbentang diantara lingkungan kota dengan lingkungan 

alam. Adanya ruang terbuka yang dikelilingi massa dan 
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lingkungan alami berupa bukit sebagai media pembelajaran bagi 

anak autis tentang lingkungan sekitarnya.     

 

 

Gambar 3.7 Konsep Penataan Massa (Wath, 2016) 

 

 Kaitan dengan rancangan : proses yang dilakukan mulai dari 

penelitian tentang pengalaman neurologis pada anak autis hingga 

bagaimana penerapannya dalam desain.  

 

c. Advance Center for Autism  

Lokasi : Qattameya, Egypt 

Arsitek : Magda Mostafa  

Fungsi : Pendidikan bagi Anak Autis   

Gambar 3.8 merupakan ilustrasi dari eksterior bangunan 

Advance Center for Autism.  
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Gambar 3.8 Eksterior Advance Center for Autism 

(architectureforautism.wordpress.com) 

 

  Merupakan rancangan pertama yang didesain dengan Autism 

ASPECTSS™ Design Index.  

 Konsep desain : menyediakan fasilitas perawatan yang 

dibutuhkan bagi anak autis dengan menerapkan kriteria Autism 

ASPECTSS™ Design Index.  

 Implementasi desain : membagi zoning pada lahan seperti tampak 

pada Gambar 3.9 berdasarkan alur kegiatan yang dilakukan oleh 

anak autis dan sesuai stimulus yang dibutuhkan. Pintu masuk 

utama bagi publik dan bagi anak autis juga dibedakan, yang 

kemudian sirkulasinya mengarahkan ke area-area yang sudah 

dikelompokkan sebelumnya. Kedua zona ini dihubungkan 

dengan sebauh koridor memanjang yang berfungsi seagai area 

transisi. 
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Gambar 3.9 Pembagian Zoning (archdaily.com) 

 

 Kaitan dengan rancangan : penggunaan kriteria yang ada pada 

Autism ASPECTSS™ Design Index yang berhubungan erat 

dengan sensori pada anak autis serta bagaimana mewujudkan 

rancangan tersebut.  

 

d. The Pears National Centre for Autism 

Lokasi : London, UK 

Arsitek : Penoyre & Prasad 

Fungsi : Centre for Autism  

   Gambar 3.10 merupakan area jembatan sebagai transisi dari 

bagian dalam bangunan ke bagian luar dan area bermain.  
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Gambar 3.10 Eksterior The Pears National Centre for Autism 

(penoyreprasad.com) 

 

  Menggabungkan fungsi pendidikan bagi anak autis serta 

pelatihan bagi pendidik khusus anak penyandang autis.   

 Konsep desain : membentuk keseimbangan lingkungan antara 

lingkungan familiar dan lingkungan stimulasi, yang didasarkan 

pada kurikulum pendidikan sesuai kondisi anak dengan prinsip 

Applied Behaviour Analysis (ABA).   

 Implementasi desain : interior ruang kelas dengan tatanan 

sederhana dan fleksibel seperti tampak pada Gambar 3.11. 

Menyediakan ruang-ruang berdasarkan kemampuan yang perlu 

diasah dalam lingkungan sehari-hari, contohnya dapur, kamar 

mandi, dan ruang binatu. Serta adanya ruang terbuka dengan area 

edukasi dan bermain yang penggunaannya dapat disesuaikan 

dengan kondisi pada anak autis.   

   

Gambar 3.11 Interior The Pears National Centre for Autism 

(penoyreprasad.com) 
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 Kaitan dengan rancangan : memberikan edukasi berdasarkan 

kondisi anak autis ketika sedang melakukan pembelajaran, serta 

adanya ruang-ruang yang berfungsi untuk mengenalkan anak 

autis pada lingkungan yang ada diluar zona kenyamanannya 

seperti tampak pada Gambar 3.12. 

   

Gambar 3.12 Taman The Pears National Centre for Autism 

(penoyreprasad.com) 

 

  



35 

 

e. REED Academy 

Lokasi : New Jersey, US 

Arsitek : WXY Architect 

Fungsi : Pendidikan bagi anak autis 

Gambar 3.13 Eksterior REED Academy merupakan area luar 

sebagai jantung bangunan. 

 

Gambar 3.13 Eksterior REED Academy (archinet.com) 

 

REED Academy merupakan sebuah institusi pendidikan bagi 

anak autis yang juga menggunakan prinsip Applied Behaviour 

Analysis (ABA). Memberi pengajaran dengan instruksi “one-to-

one” menggunakan teknik diskrit, yaitu model pengajaran insidental 

berdasarkan data yang telah ada.  

 Konsep desain : menggunakan lingkungan sekitar sebagai “guru” 

dan mendorong adanya hubungan timbal balik antara ruang yang 

terbangun dengan teknik pembelajaran. Menjadikan bangunan itu 

sendiri sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa ketika berada di “dunia luar”. 

 Implementasi desain : meletakkan ruang komunal di tengah lahan 

sebagai jantung bangunan untuk meningkatkan interaksi sosial 

antar siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Denah 

berbentuk huruf U yang kedua sayapnya difungsikan sebagai 

ruang-ruang kelas serta mempermudah pengawasan ketika ada 

kegiatan diluar bangunan, dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Menyediakan ruang-ruang yang membantu siswa dalam 

melakukan hal-hal yang ada dalam kesehariannya. ruang-ruang 

ini juga disesuaikan dengan sensori yang digunakan.  

 

Gambar 3.14 Denah REED Academy (archinet.com) 

 

 Kaitan dengan rancangan : lingkungan sekitar yang dijadikan 

sebagai media pembelajaran dalam perkembangan anak autis dan 

tata letak lahan dalam hal menjaga keamanan bagi anak autis.  
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BAB 4 

KONSEP DESAIN  

 

4.1 Eksplorasi Formal  

Pengaturan Lahan 

 Gambar 4.1 merupakan ilustrasi penataan lahan yang disusun 

berdasarkan aspek kriteria spatial sequencing, sensory zoning, 

compartmentalization, safety dan transitions. 

              

 

Gambar 4.1 Diagram Zonasi dan Tatanan Lahan (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Transformasi Bentuk Massa 

Sebelum mencapai bentuk massa yang akhirnya digunakan, dilakukan 

beberapa volumetric study seperti tampak pada Gambar 4.2 untuk 

mendapatkan bentuk penataan tapak dengan bentuk massa yang sesuai.  

 

     

Gambar 4.2 Volumetric Study (Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

Bentuk massa diawali dengan bentuk dasar persegi dan lingkaran 

yang bertujuan untuk memisahkan area umum dan area khusus yang 

diperuntukkan bagi anak autis. Serta bentuk sirkulasi lengkung dengan 

orientasi satu arah tanpa percabangan yang merupakan jenis sirkulasi paling 

baik bagi anak autis. Massa utama dengan bentuk lengkung kemudian disebut 

sebagai “comfort zone” yang diperuntukkan bagi anak autis dan orangtuanya. 

Kegiatan yang ada pada massa utama merupakan kegiatan pembelajaran 

dalam kelas dan terapi bagi anak autis dengan didampingi orangtua maupun 

tenaga pendidik atau therapist. 
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Sedangkan massa lainnya merupakan massa 

pendukung yang diperuntukkan untuk umum dan 

sebagai representasi “dunia luar” bagi anak autis untuk 

membiasakan diri bersosialisasi dengan orang umum. 

Sirkulasi yang ada pada massa pendukung juga 

memiliki percabangan, hal ini bertujuan untuk melatih 

kepekaan anak autis dalam mengingat arah di 

lingkungan sekitarnya. Kegiatan yang ada pada massa 

pendukung lebih banyak terkait dengan pengelolaan 

bangunan, dan adanya fasilitas untuk penyelenggaraan 

acara eventual, serta beberapa ruang terapi dengan 

stimululasi tinggi bagi anak autis.  

Ruang luar utama diletakkan pada bagian tengah 

diantara dua massa untuk menciptakan inner court 

sebagai area social interaction meeting point. Proses 

transformasi bentuk massa dari tahap awal hingga akhir 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram 

Transformasi Bentuk 

Massa (Ilustrasi 

Penulis, 2019) 
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Sensory Zoning  

Penataan ruang-ruang dalam bangunan seperti pada Gambar 4.4 

didasarkan pada tinggi rendahnya stimulasi yang berpengaruh atau diberikan 

kepada anak autis. 

 

Gambar 4.4 Sensory Zoning pada Bagian Dalam Bangunan 

(Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

Peta Aktivitas Bagian Dalam Bangunan 

Gambar 4.5 merupakan implementasi beberapa ruangan yang 

mewakilkan perbedaan kebutuhan situmulasi pada tiap area.  
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Gambar 4.5 Aktivitas pada Bagian Dalam Bangunan (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Zonasi dan Peta Aktivitas Ruang Luar 

Area ruang luar dibagi menjadi tiga bagian utama yang didasarkan pada 

perbedaan kegiatan yang dilakukan.  

a. Zona Aktif  

Merupakan zona dengan aktivitas yang banyak menggunakan 

kemampuan fisik (high stimulus). Kegiatan yang dapat dilakukan terdiri 

dari bermain trampolin, berenang (sensori pendengaran dan perabaan), 

bermain ayunan, bermain perosotan, dan bermain bola.    

b. Zona Pasif  

Merupakan zona dengan aktivitas yang banyak maupun minim 

menggunakan kemampuan fisik (low-high stimulus). Kegiatan yang 

dapat dilakukan terdiri dari bercocok tanam (sensori penglihatan, 

penciuman, dan perasa), bermain pasir (sensori perabaan), dan area 

bermain bebas.   

c. Zona Pasif  

Merupakan zona dengan aktivitas yang minim menggunakan fisik (low-

medium stimulus). Kegiatan yang dapat dilakukan terdiri dari bermain 

bebas (escape space) dan bersantai.  

 

Fasad Kisi-kisi 

Penggunaan kisi-kisi pada fasad dengan kode warna sebagai penjelas 

dari ruangan dan kegiatan yang berada di dalam bangunan bertujuan sebagai 

way finding bagi anak autis, terutama anak autis dengan karakteristik hypo-

reactive behaviors. Bentuk detail dan posisi fasad pada bangunan tampak 

seperti pada Gambar 4.7. Penentuan warna yang digunakan didasarkan pada 

jenis ruangan dan kegiatan yang ada di dalam bangunan, semakin tinggi 

stimulasi yang dibutuhkan, maka warna yang digunakan merupakan 

kelompok warna hangat. Sedangkan semakin rendah stimulasi yang 

dibutuhkan, maka warna yang digunakan merupakan kelompok warna dingin. 

Gambar 4.6 menunjukkan perbedaan kelompok warna hangat dan kelompok 



43 

 

warna dingin.  Hal ini juga akan memudahkan pengguna lain dalam 

mengetahui area-area yang ada sejak pertama kali datang.  

 

Gambar 4.6 Kelompok Warna (Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

 

Gambar 4.7 Penggunaan Kisi-kisi pada Fasad Bangunan (Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

Fasad Bukaan Jendela 

Jenis material dan besar kecilnya bukaan disesuaikan dengan tingkat 

stimulasi yang diperlukan serta tingkat privasi dari ruangan tersebut.  

a. Frosted Glass  

Penggunaan frosted glass pada Gambar 4.8 diaplikasikan pada area 

koridor dengan tinggi total jendela 140 cm (tinggi maksimal rata-rata 

anak usia 10 tahun) dari lantai untuk melimitasi visual anak autis ke area 

luar.  

Kisi-kisi Alumunium 

Kelompok  
warna dingin 

Kelompok  
warna hangat 
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Gambar 4.8 Penggunaan Frosted Glass pada Koridor Massa Utama  

(Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

b. Clerestory Window  

Penggunaan clerestory window pada Gambar 4.9 diaplikasikan pada 

area kelas untuk melimitasi visual anak autis ketika berada di dalam 

kelas, namun tetap berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari yang 

cukup. Dan digunakan juga pada ruangan yang membutuhkan tingkat 

privasi yang tinggi.  

 

 Gambar 4.9 Penggunaan Clerestory Window pada Ruang Kelas dan Ruang 

Konsultasi (Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

c. Bukaan Besar - Kecil  

Bukaan dengan pola semakin mengecil dan sebaliknya merupakan 

bukaan yang berada pada area ramp sebagai ruang transisi dengan bentuk 

seperti terlihat pada Gambar 4.10. Area ini menjadi ruang kalibrasi 

perpindahan stimulasi dari satu level ke level lainnya bagi anak autis.  

Semakin besar bukaan maka anak autis dapat lebih bebas melihat ke 

lingkungan sekitarnya untuk beristirahat dari stimulasi tinggi yang 

sebelumnya diberikan. Semakin kecil bukaan maka semakin besar pula 

limitasi visual yang diberikan, hal ini diharapkan agar anak autis kembali 

fokus ke kegiatan yang dilakukan selanjutnya.  
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Gambar 4.10 Penggunaan Bukaan Besar-Kecil pada Area Ramp 

(Ilustrasi Penulis, 2019) 

 

4.2 Eksplorasi Teknis 

Sistem Keamanan  

 Dalam menangani anak autis dibutuhkan keamanan ekstra dalam 

mengawasi kegiatan yang dilakukan. Penggunaan CCTV dipasang secara 

menyeluruh pada tiap massa di titik-titik tertentu yang dibutuhkan. Pada area 

keluar masuk masing-masing massa terdapat security checkup serta ruang 

informasi.  

Sistem Utilitas  

 Pemasangan instalasi listrik, air, tata udara, maupun 

penanggulangan kebakaran diletakkan diatas plafon, tidak diekspos, dan 

diarahkan ke area koridor agar tidak menjadi distraksi bagi anak autis. 

Gambar 4.11 menunjukkan perbedaan pemasangan instalasi utilitas dalam 

bangunan yang sebaiknya dihindari dan diterapkan.   

 

 

Gambar 4.11 Perbandingan Pemasangan Instalasi Utilitas dalam Bangunan 

(Ilustrasi Penulis, 2019)  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 5 

DESAIN 

 

5.1 Eksplorasi Formal  

Pada Gambar 5.1 menunjukkan site plan yang merupakan lingkungan 

kondisi eksisting disekitar rancangan. Dapat terlihat bahwa lingkungan yang 

ada belum banyak dimanfaatkan untuk keterbangunan bangunan lain. Hanya 

terdapat deretan perumahan di bagian selatan tapak. Kondisi ini merupakan hal 

yang memberikan keuntungan dalam pengaturan kebisingan dan 

menghadirkan suasana yang cenderung tenang.  

Secara keseluruhan, penataan ruangan didasarkan pada bebera hal yang 

diperlukan anak autis dalam menjalani kegiatannya. Terdiri dari menyusun 

ruangan sesuai dengan urutan kegiatan, mempermudah prediksi kegiatan di 

area lain, wayfinding yang terlihat jelas, dan mendefinisikan area sosial secara 

jelas (Gaines et al, 2016).  

Gambar 5.2 merupakan layout plan dari desain akhir rancangan yang 

menunjukkan keterhubungan antara bagian dalam dan luar bangunan. Ruang 

luar yang berada diantara dua massa merupakan pusat bangunan yang 

berfungsi sebagai social interaction meeting point.   

Adanya sebuah taman yang tergabung dengan baik pada keseluruhan 

desain akan membantu pasien meningkatkan keinginan untuk melakukan 

olahraga dan mengurangi tingkat stress yang dimiliki (Kopec, 2006). 
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Gambar 5.1 Site Plan (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.2 Layout Plan (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Pada gambar denah dapat terlihat tatanan ruangan yang diurutkan sesuai 

dengan alur kegiatan anak autis. Gambar 5.3 merupakan denah lantai satu kedua 

massa yang membedakan antara massa utama dan massa pendukung.   

 

Gambar 5.3 Denah Lantai 1 (Ilustrasi Penulis, 2020) 



51 

 

Gambar 5.4 merupakan denah lantai satu massa utama yang dikhususkan untuk 

kebutuhan pembelajaran dan terapi anak autis dengan didampingi orangtua dan 

tenaga pendidik maupun therapist.  

 

 

 

Gambar 5.4 Denah Lantai 1 Massa Utama (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.5 merupakan denah lantai dua massa utama yang terdapat r.perpustakaan, 

r.komputer, r.bermain, dan fasilitas r.konsultasi terkait kesehatan anak autis. 

R.konsultasi merupakan ruangan yang membutuhkan privasi tinggi bagi orangtua 

dan anak autis, sehingga diletakkan jauh dari area kegiatan utama untuk 

menghindari intervensi pengguna lain yang tidak memiliki kepentingan.   

 

 

Gambar 5.5 Denah Lantai 2 Massa Utama (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.6 merupakan denah lantai satu massa pendukung yang terdapat pujasera, 

kantor pengelola, dan r.aula serbaguna untuk penyelenggaraan kegiatan eventual.  

 

 

Gambar 5.6 Denah Lantai 1 Massa Pendukung (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.7 merupakan denah lantai dua massa pendukung yang terdapat gimnastik 

dan r.musik sebagai bagian dari terapi anak autis dengan stimulasi tinggi, serta 

r.komunitas yang diperuntukkan untuk komunitas masyarakat terkait anak autis. 

Dan massa servis yang digunakan untuk kebutuhan perawatan bangunan. 

 

Gambar 5.7 Denah Lantai 2 Massa Pendukung (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.8 hingga Gambar 5.11 merupakan gambar tampak bangunan dari 4 

sisi. Fasad bangunan dikelilingi dengan kisi-kisi yang memiliki kode warna tertentu 

sesuai dengan kegiatan yang berada di dalamnya. Pengaplikasian ini berpengaruh 

terhadap reaksi psikologi yang dapat mengubah mood dan perhatian anak autis 

(Gaines et al, 2016). Gambar 5.8 merupakan sisi bagian depan yang dapat terlihat 

bagian pintu masuk utama serta area parkir mobil di sebelah kiri bangunan dan 

parkir motor di sebelah kanan.   

 

Gambar 5.8 Tampak Depan (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.9 merupakan sisi bagian belakang yang terdapat ruang luar zona aktif 

dan zona pasif dengan pembatas dinding bambu pada garis terluar tapak.  

 

Gambar 5.9 Tampak Belakang (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.10 merupakan sisi bagian kanan yang dapat terlihat wajah sisi kanan 

massa utama yang bersebelahan dengan area taman privat. 

 
Gambar 5.10 Tampak Samping Kanan (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.11 merupakan sisi bagian kiri yang dapat terlihat wajah sisi kiri massa 

pendukung yang bersebelahan dengan area parkir mobil.    

 

Gambar 5.11 Tampak Samping Kiri (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.12 merupakan potongan bangunan yang memperlihatkan bagian dalam 

kedua massa dengan ruang luar zona variabel pada bagian tengah.     

 

Gambar 5.12 Potongan A-A’  (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.13 merupakan potongan bangunan yang memperlihatkan bagian dalam 

massa utama.     

 

Gambar 5.13 Potongan B-B’ (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.14 merupakan potongan bangunan yang memperlihatkan bagian dalam 

massa pendukung.     

 

Gambar 5.14 Potongan C-C’ (Ilustrasi Penulis, 2019) 
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Gambar 5.13 merupakan tampak bangunan beserta lingkungan sekitarnya dari 

perspektif mata burung.    

 

Gambar 5.15 Aerial View (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Pembagian zona pada bagian luar bangunan memiliki beberapa 

pertimbangan tentang bagaimana menciptakan koneksi antara bagian luar dengan 

bagian dalam bangunan (Gaines et al, 2016). Beberapa hal tersebut adalah : 

 Mengakomodasi keamanan dan kenyamanan ruang sesuai privasi 

yang diinginkan. 

 Kemudahan pengawasan orangtua terhadap anak. 

 Mengakomodasi berbagai kegiatan baik bagi anak autis maupun 

anak dalam keadaan normal. 

 Organisasi struktur dan sirkulasi yang jelas. 

 Memfasilitasi kegiatan dengan area berbeda yang menggunakan 

berbagai panca indera. 

  Penggunaan material dan vegetasi yang dengan tingkat perawatan 

mudah.  

 Adanya area untuk sebuah grup bersosialisasi antar pengguna.  

Gambar 5.16 merupakan beberapa view dari eksterior rancangan serta peta aktivitas 

pada setiap area.    
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Gambar 5.16 Eksterior Rancangan (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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DETAIL INTERIOR 

Gambar 5.17 hingga 5.20 merupakan detail dari suasana, penggunaan 

material, dan warna pada tiap ruangan. Perbedaan penggunaan tekstur pada 

material dan perabot, warna, dan intensitas cahaya di dalam ruangan  

disesuaikan dengan tingkat stimulasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi 

stimulasi yang dibutuhkan, maka warna dan intensitas cahaya yang digunakan 

cenderung lebih terang dan material yang digunakan cenderung lebih variatif. 

Sedangkan pada ruangan dengan stimulasi rendah, warna yang digunakan 

merupakan kelompok warna dingin, intensitas cahaya yang cenderung lebih 

hangat, dan material yang digunakan didominasi tekstur halus dan lembut 

(Gaines et al, 2016).   

Penggunaan perabot juga tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan 

kebutuhan masing-masing ruangan. Namun juga dapat berfungsi sebagai 

pembatas untuk memperjelas perbedaan area-area di dalam ruangan tersebut. 

Bentuk perabot juga diperhatikan terkait kemanan bagi anak autis.      
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Gambar 5.17 Detail Interior 1 (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.18 Detail Interior 2 (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Area laundry training dan toilet training dilengkapi dengan gambar 

petunjuk langkah-langkah melakukan kegiatan yang ada di area tersebut. Perbedaan 

warna dan tekstur pada dinding juga berfungsi untuk membedakan area dari 

langkah-langkah yang dilakukan (Gaines et al, 2016). 

  

Gambar 5.19 Detail Interior 3 (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

Warna hijau dapat memberikan efek harmoni dan ketenangan. Material 

yang memiliki tekstur halus dan lembut digunakan untuk tujuan keamanan dan 

merupakan tekstur yang lebih disukai oleh anak autis ketika merasa membutuhkan 

katenangan (Gaines et al, 2016). Susunan tempat duduk yang beragam dibuat untuk 

memberikan tempat sesuai tingkat privasi yang sedang diinginkan oleh anak autis 

ketika berada di perpustakaan. 

 

Gambar 5.20 Detail Interior 4 (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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DETAIL LANSEKAP 

Gambar 5.21 merupakan detail dari elemen lansekap yang berkaitan 

dengan sensori anak autis. Perbedaan material dan vegetasi yang ada pada ruang 

luar akan membantu anak autis dalam mengenali perbedaan masing-masing 

elemen lansekap dengan melatih penggunaan panca inderanya.   

Gambar 5.21 Detail Lansekap (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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5.2 Eksplorasi Teknis  

Gambar 5.22 merupakan detail dari sistem konstruksi bangunan beserta 

material yang digunakan. Elemen-elemen struktur tidak banyak diekspos 

untuk meminimalisir distraksi visual bagi anak autis (Gaines et al, 2016). 

Pada r.musik dan r.kelas  digunakan dinding dengan peredam suara untuk 

meminimaslisir transfer kesbisingan yang dihasilkan berpindah ke ruangan 

lain. Jarak antara lantai dan plafon juga memilki jarak yang cukup tinggi 

untuk memberikan penghawaan yang baik pada area yang tidak 

menggunakan pendingin ruangan.  

 

Gambar 5.22 Aksonometri Struktur (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.23 hingga Gambar 5.30 merupakan implementasi dari 

pemasangan instalasi sistem utilitas bangunan. Peletakannya disembunyikan 

di dalam plafon, dinding, dan lantai untuk mengurangi distraksi visual dan 

kebisingan (Gaines et al, 2016).  

 

Gambar 5.23 Sanitasi Air Bersih (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.24 Sanitasi Air Kotor (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.25 Sistem Listrik dan Penangkal Petir (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

Instalasi pipa HVAC memiliki potensi sebagai penghasil kebisingan, sehingga 

pemasangannya diarahkan keluar koridor sesuai dengan konsep sistem utilitas yang 

sebelumnya telah dijelaskan pada Bab 4.       
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Gambar 5.26 Sistem Tata Udara (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

Gambar 5.27 Sistem Penanggulangan Kebakaran (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.28 Sistem Keamanan (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

Gambar 5.29 Sistem Transportasi Vertikal (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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Gambar 5.30 Sistem Drainase (Ilustrasi Penulis, 2020) 

 

Gambar 5.31 Sanitasi Kolam Renang (Ilustrasi Penulis, 2020) 
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BAB 6 

KESIMPULAN 

 

Dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, anak penyandang autis memiliki 

kebutuhan khusus yang perlu dipenuhi. Hal ini juga merupakan upaya dalam 

mencapai perkembangan anak autis pada tahap yang paling baik. Interaksi antara 

orangtua dan anak autis merupakan hal utama yang dapat membantu 

perkembangannya.  

Arsitektur hadir sebagai fasilitas pendidikan serta kesehatan yang 

dihadirkan dengan sebuah lingkungan inklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan 

anak autis. Wadah yang meningkatkan interaksi antara orangtua dengan anak dalam 

memberikan pemahaman yang baik terkait penanganan terhadap anak penyandang 

autis merupakan tujuan utama dalam objek rancangan. Metode Evidence Based 

Design merupakan metode yang digunakan dalam membantu mencapai desain 

lingkungan inklusif yang sesuai dengan anak autis. Hal utama yang merupakan 

acuan dalam mendesain adalah faktor sensori yang berkaitan erat dengan kondisi 

karakteristik anak autis. Kenyaman dan keamanan bagi pengguna lain yang 

berperan mendampingi anak autis ketika melakukan aktivitasnya juga merupakan 

hal yang perlu diperhatikan.  

Dengan adanya rancangan ini, peran orangtua sebagai pembimbing anak 

autis dapat terbantu dengan mengenali kebutuhan lingkungan yang sesuai tanpa 

mengecualikan kebutuhan para orangtua. Hal ini diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalaan desain yang ada berdasarkan tujuan desain yang ingin dicapai.  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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Lampiran 1. Studi Zoning 
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Lampiran 2. Studi Massa 
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Lampiran 3. Studi Denah 
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Lampiran 4. Studi Hubungan Antar Pengguna 
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Lampiran 5. Studi Sistem Konstruksi 

 



 


