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ABSTRAK 

 

Bayu Agus Tritunggal. 2016. Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak 
Autis di Kota Salatiga dengan Pendekatan Desain Arsitektur Perilaku. 
Dosen Pembimbing 1 Diharto, S.T, M.Si, Dosen Pembimbing 2 Ir. Didik 
Nopianto AN, M.T. Proyek Akhir Arsitektur. Jurusan Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk 
mendapatkan hak dan tempat yang sama di masyarakat umum, tidak terkecuali 
anak penyandang Autis yang memiliki gangguan pada sistem perkembangan 
saraf sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sosial dengan baik. Menurut hasil 
survei berbagai sumber dan para ahli pada tahun 2015 1 dari 250 anak di 
Indonesia terlahir autis. Sedangkan Ditjen Pendidikan khusus menyebutkan 
bahwa pada Tahun 2013 pemerintah hanya memiliki 4 autis center di Indonesia. 
Hal ini sangat jauh dari cukup untuk menampung anak autis yang pada saat ini 
dilaporkan sekitar 12800 anak. Oleh sebab itu dibutuhkan pusat rehabilitasi dan 
terapi anak autis yang memiliki fasilitas saran dan prasarana bangunan dengan 
kegiatan utamanya dapat terwadahi dari aspek fungsi maupun arsitekturalnya. 
Lokasi perancangan berada di Kota Salatiga dengan luas lahan 1.3ha, 
perbandingan KDB 40%. Kajian diawali dengan mempelajari tentang pengertian 
Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis, pengertian serta karakter perilaku anak 
autis, kajian tentang penerapan pendekatan arsitektur perilaku untuk bangunan 
pusat rehabilitasi dan terapi anak autis, tinjauan mengenai Kota Salatiga, 
tinjauan mengenai studi kasus di Pusat Layanan Autis Kabupaten Sragen. 
Pendekatan perancangan arsitektural sebelumnya dilakukan dengan 
pemahaman karakter khusus anak penyandang autis sebagai pelaku utama 
pengguna bangunan seperti tekstur, material, penggunaan warna pada ruang, 
serta kolom sebagai struktur tetap memperhatikan kekuatan dan keamanan bagi 
bangunan dan untuk penggunanya, yang diimplementasikan dengan penerapan 
elemen-elemen arsitektural lainya yang diperlukan dengan karakteristik masing-
masing sehingga dapat membantu aksesibilitas keamananan serta psikologi 
mereka. Selain itu dilakukan juga pendekatan aspek fungsional, konstektual, 
struktural dan aspek kinerja pada bangunan. Sebagai kesimpulan, karakter 
perilaku anak autis sebagai dasar pendekatan arsitektur pusat rehabilitasi dan 
terapi anak autis di kota Salatiga, hasil dari analisa pendekatan digunakan 
sebagai konsep untuk kemudian sebagai pandauan dan acuan tahapan 
selanjutnya yaitu tahap desain. 

Kata Kunci : Anak Autis, Rehabitasi dan Terapi Anak Autis, Karakter 
 perilaku, Arsitektur perilaku. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang 

yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan  kadang-kadang telah 

dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Deteksi dan terapi sedini mungkin 

akan menjadikan penderita lebih dapat menyesuaikan dirinya dengan yang 

normal. Kadang-kadang terapi harus dilakukan seumur hidup, walaupun 

demikian penderita Autisme yang cukup cerdas, setelah mendapat terapi 

Autisme sedini mungkin, seringkali dapat mengikuti Sekolah Umum, menjadi 

Sarjana dan dapat bekerja memenuhi standar yang dibutuhkan. Karakteristik 

yang menonjol pada seseorang yang mengidap kelainan ini adalah kesulitan 

membina hubungan sosial, berkomunikasi secara normal maupun memahami 

emosi serta perasaan orang lain. 

Gejala-gejala autisme dapat muncul pada anak mulai dari usia tiga puluh 

bulan sejak kelahiran hingga usia maksimal tiga tahun. Penderita autisme juga 

dapat mengalami masalah dalam belajar, komunikasi, dan bahasa. Seseorang 

dikatakan menderita autisme apabila mengalami satu atau lebih dari 

karakteristik berikut: kesulitan dalam berinteraksi sosial secara kualitatif, 

kesulitan dalam berkomunikasi secara kualitatif, menunjukkan perilaku yang 

repetitif, dan mengalami perkembangan yang terlambat atau tidak normal. 

Autism merupakan suatu gangguan pada otak sehingga menyebabkan 

otak tidak dapat berfungsi selayaknya otak normal dan hal ini yang terjadi 

pada penyandang autis. Autism sendiri merupakan gangguan yang terberat 

dalam gangguan perkembangan. Menurut UNESCO pada Tahun 2011 adalah 

6 di antara 1000 orang di dunia mengidap autism. 

Di Indonesia belum ada data yang akurat mengenai jumlah penderita 

autism, tetapi menurut Dr Widodo Judarwanto, pada klinikautis.com (2015) 

bahwa prediksi penderita autis di Indonesia pada tahun 2015 adalah satu per 

250 anak mengalami gangguan spectrum Autis. Pada tahun 2015 

diperkirakan terdapat kurang lebih 12.800 anak penyandang autism dan 

134.000 penyandang spectrum Autis di Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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Meski autis merupakan gangguan yang terberat, namun gangguan autism 

dapat disembuhkan dengan cara rehabilitasi dan terapi serta gaya pola asuh 

orang tua terhadap anak Autis. Ada beberapa jenis terapi yang telah diakui 

oleh para professional dan memang bagus untuk autism. Diantaranya adalah 

Applied Behavioral Analysis (ABA), Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Terapi 

Fisik, Terapi Sosial, Terapi Bermain,dll. 

Di Indonesia sendiri pusat layanan terapi anak autis masih kurang serta 

belum mencakup berbagai macam jenis terapi di dalamnya setidaknya 

minimal terdapat 4 jenis terapi bagi anak autis. Hal ini dikarenakan anak 

penderita autis membutuhkan metode pendekatan jenis program terapi yang 

berbeda tergantung dari gangguan yang ia derita. 

Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Ditjen 

Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Mudjito mengatakan, saat ini baru ada empat (4) Pusat Layanan Autis (autis 

center) yakni di Malang, Banjarmasin, Pekanbaru dan DKI Jakarta. 

Kemendikbud merasa jumlah pusat Rehabilitasi ini kurang sehingga perlu 

ditambahkan 24 autis center baru. “Kami akan siapkan alat-alat serta tenaga 

kesehatan serta pendidiknya,” katanya di SLB-A Pembina Jakarta, Minggu 

(4/8/2013) 

Di Jawa Tengah saat ini terdapat 2 pusat Layanan untuk anak Autis yakni 

di Kota Semarang dan di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Khusus nya di 

Kota Salatiga sendiri pertumbuhan jumlah anak autis meningkat ± 12 anak per 

tahun. Data tersebut diperoleh melalui perkiraan perbandingan dari jumlah 

kelahiran bayi hidup setiap tahunnya di Kota Salatiga dengan rasio anak autis. 

Pusat Layanan Autis yang ada saat ini sebagian merupakan 

penggabungan dari sekolah luar biasa. Yang semestinya anak autis 

mendapatkan pelayanan terapi khusus terlebih dahulu sebelum mendapatkan 

pendidikan formal maupun non-formal. 

Oleh sebab itu fasilitas rehabilitasi dan terapi anak autis harapannya 

mampu memberikan pengaruh bagi penyandang autis. Dengan pendekatan 

penekanan desain arsitektur perilaku harapannya bangunan pusat rehabilitasi 

dan terapi autis yang direncanakan nantinya mampu menyesuaikan dengan 

perilaku anak autis yang cenderung tempramen dan mental yang kurang 

stabil. Sehingga proses pelayanan terapi dapat berjalan dengan semestinya 
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karena anak penyandang autis dapat merasa nyaman saat melakukan terapi. 

Untuk nantinya anak penyandang autis dapat hidup dengan normal bahkan 

para penderita gangguan autis mampu sembuh, karena mereka juga layak 

untuk hidup bahagia. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah terbentuk suatu permasalahan 

yang menjadi permasalahan secara umum dan permasalahan secara khusus. 

1.2.1 Permasalahan Umum  

Bagaimana menyusun Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di Kota 

Salatiga dengan pendekatan Arsitektur Perilaku dalam bentuk fisik maupun 

nonfisik. Dengan orientasi pembentukan suasana ruang luar maupun ruang 

dalam pada pusat rehabilitasi dan terapi anak autis. 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

Bagaimana merencanakan sebuah Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak 

Autis dengan pendekatan Arsitektur Perilaku, agar perancangan bangunan 

khususnya elemen arsitekturalnya dapat membantu fungsi utama 

bangunan untuk membentuk aktifitas dan perilaku bagi anak penyandang 

autis. Contohnya seperti : 

1. Membentuk ruang luar ( Eksterior ) dan ruang dalam ( Interior ) yang 

dapat mempengaruhi mental dan perilaku anak autis sehingga dapat 

menjadi pendukung dalam proses rehabilitasi dan terapi anak Autis. 

2. Menciptakan ruang yang berdasarkan perilaku dari anak autis 

sehingga dapat memberi pengaruh pada penyembuhan gangguan 

autism serta mental anak autis. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari merencanakan sebuah Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Anak Autis di Kota Salatiga dengan Pendekatan Arsitektur 

Perilaku guna memberikan bangunan yang dapat membantu proses 

terapi anak autis, sehingga bangunan dapat memahami mewadahi 

kharakter dan perilaku khusus dari anak autis. 
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1.3.2 Sasaran  

Perencanaan fasilitas Pusat  Rehabilitasi dan Terapi Anak 

Autis dengan menerapkan aspek aspek arsitektural yang dapat 

memberikan pengaruh dan kontribusi pada perilaku anak autis 

sehingga sasaran perencanaannya adalah sebagai berikut : 

(a) Menjadi acuan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

dengan Pendekatan Arsitektur perilaku. 

(b) Mampu membantu menangani anak penyandang autis 

dengan penyelesaian terhadap desain bangunan. 

(c) Memberikan penanganan yang tepat bagi penderita autis 

dengan ruangan yang disesuaikan dengan perilaku serta 

kharakteristik anak autis. 

(d) Membantu meningkatkan potensi kecerdasan atau minat dari 

penderita autis dengan lingkungan sekitar pada bangunan. 

(e) Mampu membentuk suasana ruang yang tepat bagi 

penyandang autis. 

 

1.4 Manfaat 

Dengan merencanakan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di 

Kota Salatiga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut : 

1.3.1 Bidang Akademik 

Sebagai sumber referensi Jurnal ilmiah bagi dosen maupun 

mahasiswa arsitektur dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak  Autis dengan pendekatan arsitektur 

Perilaku yang telah memenuhi standar kelayakan dan standar 

pengobatan pusat Rehabilitasi Autis di Indonesia. Sebagai sarana 

penelitian bagi penekun ilmu bidang psikologi klinis terutama pada 

gangguan autism. 

1.3.2 Masyarakat Umum 

Dapat dijadikan sebagai acuan desain bagi kalangan masyarakat 

umum khususnya dalam perencanaan perancangan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis yang layak dan nyaman bagi 

peserta terapi penyandang Autis.  
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1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis dengan titik berat pada 

hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-

hal diluar ke-arsitekturan yang mempengaruhi, melatar belakangi dan 

mendasari faktor-faktor perencanaan akan di batasi, dipertimbangkan 

dan diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Lingkup pembahasan spasial tentang perencanaan dan 

perancangan bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di 

Kota Salatiga sesuai dengan tata guna lahan kota Salatiga yang 

berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. 

 

1.6 Metode Pembahasan 

Pada metode pembahasan penulis pertama melakukan pengumpulan 

data yaitu dengan pengumulan data berupa data primer dan data sekunder, 

kemudian menggunakan Analisis data Asitektur fisik dan non-fisik, yang 

menghasilkan kesimpulan berupa konsep yang nantinya digunakan untuk 

perancangan. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

a) Data Primer 

- Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi  

tapak perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Autis dan studi banding. 

- Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan berdialog langsung dengan 

pelaku aktifitas maupun pihak pengelola serta berbagai pihak-

pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Autis, untuk menggali data mengenai 

berbagai hal yang berkaitan dengan topik. 
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b) Data Sekunder 

Studi pustaka melalui buku dan sumber-sumber tertulis 

mengenai materi perencanaan dan perancangan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Autis serta peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan perancangan 

Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis. 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan 

Teori, standar perangcangan dan kebijaksanaan perencanaan 

dan perancangan melalui buku, katalog, internet dan bahan 

bahan tertulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui survei di lapangan 

sehingga diperoleh potensi perancangan serta daya dukung 

lokasi dan tapak perencanaan. 

3. Studi peraturan Pemerintah Setempat. 

Studi peraturan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan Kebijaksanaan, Peraturan yang berlaku, Keadaan 

Sosial Budaya Masyarakat, dan Peta Kondisi Wilayah seperti 

pola penggunaan lahan, jaringan utilitas, transportasi dan jenis 

tanah. 

4. Studi Kasus 

Studi kasus untuk membuka wawasan mengenai sebuah 

Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis sebagai wacana dalam 

perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi dan Terapi 

Autis di Kota Salatiga. 

1.6.2 Analisis Arsitektur 

Metode analisis data menggunakan analisa Arsitektur yaitu: 

a) Analisis Fisik 

Data berupa data data fisik yang didapatkan dari survei site 

langsung lapangan berupa klimatologi, arah angin, curah hujan, 
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kebisingan, view, kontur, dll. Hasil dari analisa fisik berupa 

zoning kawasan site secara horisontal maupun secara vertikal. 

b) Analisis Nonfisik 

Merupakan metode anilisis dari data data non fisik yang 

berupa data jumlah pelaku, aktifitas pelaku, perabot, dll. 

Sehingga hasil dari analisis data didapatkan besaran ruang. 

1.6.3 Kesimpulan/ Konsep  

Konsep perancangan merupakan kesimpulan dan hasil dari 

metode pembahasan dalam LP3A. Untuk selanjutnya digunakan 

sebagai konsep dalam perancangan Pusat Rehabilitasi dan Terapi 

Anak Autis. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Pusat Rehabilitasi dan Terapi 

Autis di Kota Salatiga.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang judul, latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, dan alur bahasan serta alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan tentang tinjauan umum mengenai Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Autis di Kota Salatiga, kaitannya pengertian, standar dan 

peraturan perundangan, sistem pengelolaan, persyaratan teknis, 

culture, dan studi banding yang akan digunakan dalam perencanaan 

dan perancangan.  

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data fisik dan 

non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak, gambaran 

khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak 

terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 8  
 

pendekatan fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis 

ruang, hubungan kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan 

Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis di Kota Salatiga pendekatan 

kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan besaran ruang, serta 

analisa pendekatan konsep perancangan secara kinerja, teknis dan 

arsitektural. 

 

BAB V KONSEP PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang konsep yang digunakan dalam mendesain yang 

sesuai dengan latar belakang masalah serta tujuan dari perencanaan 

dan perancangan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis di Kota 

Salatiga. 

 

1.8 Keaslian Penulisan 

Proyek Akhir Arsitektur dengan tema serupa yaitu Pusat Kesenian Daerah 

pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari beberapa universitas 

lain, namun Proyek Akhir Arsitektur yang disusun ini merupakan murni 

dari pemikiran dan ide individual dari penulis. 

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan 

No Nama Judul Fokus Lokus Tahun Universitas 

1 Rifda Ariani 

Desain Sistem 

Furniture untuk 

Terapi Anak Autis 

Clean, Ergonomic, 

Functional, dan 

Moveable Sistem 

Surabaya 2015 
Institut Teknologi 

Surabaya 

2 
Partina Ayu 

Damayanti 

Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB) 

Kota Seamarang 

Penekanan Desain 

Universal 
Semarang 2015 

Unviversitas 

Negeri 

Semarang 

3 
Elvina Devita 

Lestari 

Pusat Pendidikan 

Anak Autis di 

Surakarta 

Penekanan Desain 

Arsitektur Post-

Modern 

Surakarta 2009 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

4 

Aryadhanica 

Dwi Prasetyo 

Soebyakto 

Pusat Rehabilitasi 

Korban 

Peyalahgunaan 

Narkoba Provinsi 

Jawa Tengah di 

Semarang 

Pendekatan 

Arsitektur Perilaku  
Semarang 2015 

Universitas 

Negeri Surabaya 

Sumber : Analisis Penulis
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Gambar 1.1 Skematik Alur Pikir 

Sumber Analisa Penulis 

JUDUL TUGAS AKHIR 

Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 Dengan pendekatan Arsitektur Perilaku 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS 

 1 : 250 Anak di Indonesia menyandang autis . 
 Autis merupakan gangguan sistem saraf pada otak yang paling berat namun dapat di 

sembuhkan dengan dekteksi dan terapi dini pada anak autis serta pola asuh orang tua 
kepada anak penyandang autis 

 Kurangnya tersedianya fasilitas pelayanan terapi bagi anak penyandang autis. 
 

URGENSI 

Perlunya Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis yang dapat memahami perilaku khusus 
anak autis, sehingga anak autis mampu mendapatkan pelayanan terapi yang tepat baginya 

TUJUAN 

Merencanakan sebuah bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di Kota Salatiga 
yang mampu memahami kharakter khusus perilaku anak Autis. 

SASARAN 

Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi anak penyandang autis untuk mendapatkan 
pelayanan terapi autis. 

TINJAUAN 

TINJAUAN UMUM STUDI LAPANGAN 

Tinjauan Kota Salatiga 

Tinjauan Rehabilitasi dan Terapi 
Anak Autis 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori, standar 
perancangan, peraturan, 

ANALISA 

DATA 

 Data Primer 
 Data Sekunder 

ANALISA ARSITEKTUR 

Aspek Fungsional 

Aspek Konstektual 

KONSEP PERANCANGAN 

Aspek Fungsional 

Aspek Konstektual 

Landasan Program Perencanaan & Perancangan Arsitektur (LP3A) 
Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis Di Kota Salatiga 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Anak Autis 

2.1.1 Definisi Anak 

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, pengertian anak 

adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. UNICEF mendefiniskan 

anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. 

Undang Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang esejahteraan anak, 

menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusa 21 tahun dan 

belum menikah, sedang Undang Undang Perkawinan menetapkan batas usia 

minimal menikah 16 tahun. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 

disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. 

Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa anak adalah penduduk 

dengan rentang usia 0 – 18 tahun berdasarkan akan pertimbangan kematangan 

pribadi dan mental seseorang yang umumnya dicapai pada usia 18 tahun ke 

atas. 

 

2.1.2 Definisi Penyakit Autis 

Autisme adalah gangguan mental berat yang dimulai sejak sebelum usia anak 6 

bulan penyakit ini mengenai otak dan membuat anak kesulitan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi. Seringkali terjadi keterlambatan berbicara, anak 

suka menyendiri, dan menunjukkan kurangnya minat berinteraksi dengan orang 

lain. Gejala lain adalah keterbelakangan mental, tetapi adakalanya kecerdasan 

malah tinggi. Gangguan ini kebanyakan terjadi pada laki-laki usia 3 – 4 tahun. 

Kharakteristik gangguan yang terjadi pada penderita autis : 

a. Gangguan Interaksi Sosial. 

1. Kurangnya kesadaran memahami perasaan/privasi orang 

lain (memperlakukan orang lain sama seperti benda-

benda mati). 

2. Pencarian rasa aman yang aneh. Biasanya anak normal 

yang merasa takut/sakit, akan mencari orang lain untuk 

memperoleh rasa nyaman. Anak autis biasanya nyaman 
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dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu / 

memperhatikan benda tertentu. 

3. Tidak adanya keinginan interaksi dalam bermain sosial 

(tidak mau aktif berpartisipasi pada permainan sederhana 

seperti cilukba,dll, lebih suka menyendiri, bermain dengan 

anak lain hanya dianggap sebagai alat bantu saja). 

4. Gangguan dalam berteman. Karena anak mengalami 

gangguan pada kontak mata, ekspresi wajah, dan postur 

tubuh, anak tsb akan mengalami gangguan dalam 

berbagi dan menikmati pemberian orang lain. 

b. Gangguan Interaksi Sosial 

Anak autis mengalami : 

1. Karena kurangnya perhatian terhadap sekitar, otak akan 

mengalami kesulitan dalam memproses kata-kata yang 

ternyata mempunyai arti dan dapat dipakai sebagai alat 

komunikasi. 

2. Non verbal komunikasi yang abnormal seperti ekspresi 

wajah yang datar, mimik wajah yang tidak sesuai dengan 

emosi, tidak dapat menunjukkan perilaku untuk memulai 

interaksi sosial seperti pada umumnya. Contoh : jika 

bertemu dengan orang baru, tidak menyapa, pandangan 

hampa pada satu titik, tidak melihat/tersenyum pada 

orang tersebut, dll. 

3. Hilangnya imajinasi dan fantasi seperti berpura-pura 

menjadi gajah/bermain mobil-mobilan, dll. 

4. Produksi suara yang abnormal pada tinggi/rendah suara, 

intonasi, ritme, penekanan (seperti nada yang monoton, 

nada seperti bertanya, atau suara melengking). 

5. Sering menggunakan kata-kata berulang atau membeo. 

Sering salah dalam tata bahasa seperti menggunakan 

kata ”kamu” padahal artinya ”saya”. 

c. Gangguan Perilaku berupa stereotipi ( Mengulang ulang satu 

perbuatan yang tidak lazim). 
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1. Gerakan badan berulang-ulang, seperti memutar-

mutar tangan, bertepuk-tepuk tangan 

2. Gerakan seluruh badan yang kompleks seperti tiba-

tiba menjatuhkan diri (harus dibedakan dengan 

kejang). 

3. Gerakan berulang dengan 1 benda (seperti 

mencium-cium benda, memutar roda, dll). 

4. Jika terjadi perubahan lingkungan mudah sekali 

tertekan. 

5. Hanya tertarik pada benda yang itu-itu saja. Jika 

diganti, akan marah/tertekan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Penyandang Autis 

Klasifikasi autisme bervariasi tergantung pada umur, intelegensia, pengaruh 

pengobatan dan kebiasaan pribadi lainnya. Menurut Suparsiningsih salah satu 

terapis di Pusat Layanan Autis Kabupaten Sragen menyatakan bahwa untuk 

mengetahui klasifikasi autisme penderita autis perlu menjalani proses konsultasi, 

assesment, serta observasi selama kurang lebih 2 minggu, dengan di dampingi 

oleh ahli psikologi anak autis. Setelah itu dapat di klasifikasikan tingkatan 

autisme seorang anak dan diberikan jumlah dan jenis program yang tepat bagi 

penyandang autisme. 

 

2.1.4 Perilaku Anak Autis 

Perilaku autisme digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu perilaku eksesif (berlebihan) 

dan perilaku yang defisif (berkekurangan).Yang termasuk perilaku eksesif adalah 

hiperaktif dan tantrum (mengamuk) berupa menjerit, menyepak, menggigit, 

mencakar, memukul, dsb. Disini juga sering terjadi anak menyakiti diri sendiri 

(self abuse). Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial 

kurang sesuai (naik ke pangkuan ibu bukan untuk kasih saying tetapi meraih 

kue), defisit sensoris sehingga dikira tuli, bermain tidak benar dan emosi yang 

tidak tepat, misalnya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab dan melamun.  

Berikut adalah beberapa karakteristik individu autisme yang dikategorikan hipo- 

dan hiper- sensitif: 
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1. Individu Autisme yang Hipersensitif: 

a. Mengalami stress jika mendengar suara atau bunyi 

bunyi keras. 

b. Sangat sensitive terhadap cahaya yang terang atau 

warna tertentu. 

c. Menganggap bau maupun rasa tertentu menjijikkan 

d. Memiliki ketakutan terhadap ketinggian atau 

pergerakan atau permukaan yang tidak rata. 

e. Sangat tidak menyukai tekstur atau pakaian tertentu 

yang melekat di tubuh mereka. 

f. Sangat mudah kaget. 

g. Mengalami kesulitan untuk dekat dengan orang lain. 

2. Individu autisme yang hiposensitif: 

a. Tidak bereaksi pada suara keras. 

b. Memiliki batas rasa sakit yang tinggi sehingga tidak  

bereaksi saat jatuh atau terluka. 

c. Tidak menyadari kehadiran orang maupun benda- 

benda di sekitar mereka. 

 

2.2 Tinjauan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

2.2.1 Definisi dan fungsi Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

a) Definisi 

Secara Umum rehabilitasi sendiri adalah suatu proses perbaikan atau 

penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun 

merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa 

dikembalikan menjadi normal. 

Terapi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “tepateia” berarti treatment, 

yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perawatan atau pengobatan. 

Dalam dunia medis, kata Terapi dijabarkan sebagai tindakan remediasi 

kesehatan yang mengacu pada diagnosis (pemeriksaan). Tetapi juga diartikan 

sebagai usaha untuk memulihkan kondisi tubuh seseorang yang sakit. Terapi 

biasanya diawali degan mempelajari gejala yang muncul, melakukan diagnosis, 

mengobati penyakitnya, dan melakukan perawatan hingga kondisi kesehatan 
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pasien kembali seperti semula. Orang yang biasa melakukan terapi disebut 

sebagai terapis. 

Menurut Mosby dalam jurnal desain IDEA (2014) , terapi didefinisikan sebagai 

tindakan perawatan pemulihan atas penyakit atau cedera apapun yang bertujuan 

untuk megembalikan fungsi tubuh yang terganggu ke fungsi normalnya. 

Pada dunia psikologi istilah terapi yang mengacu pada psikoterapi seperti terapi 

Profilaksi yakni tindakan pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah 

munculnya kondisi medis tertentu. 

Dalam kontek pendidikan sendiri terapi diartikan sebgai kaedah untuk membantu 

seseorang murid merespon suatu aktifitas atau perlakuan. Konsep terapi dalam 

konteks pendidikan ini lebih menitikberatkan pada individu yang berkebutuhan 

khusus dan mengalami masalah dalam pengembangan aspek kognitif, 

emosional, sosial, dan psikomotor mereka. 

Sehingga terapi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau tindakan 

untuk membantu memulihkan fungsi tubuh atau kondisi seseorang yang 

mengalami gangguan sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula. 

b) Fungsi 

Kegunaan rehabilitasi sendiri adalah untuk mengembalikan kondisi seperti 

awalnya dan juga untuk melatih manusia melakukan suatu tindakan secar normal 

dengan kondisi fisik yang sudah tidak normal. 

Sedangkan terapi berfungsi sebagai tindakan untuk membantu  seseorang dapat 

melakukan aktifitas seperti semula setelah mengalami gangguan atau cedera. 

 

2.2.2 Jenis Rehabilitasi dan terapi Anak Autis 

Dalam penggunaannya dalam pengobatan rehabilitasi dibagi dalam beberapa 

jenis : 

a. Rehabilitasi fisik : yang berarti melatih fisik kembali ke 

kondisi awal maupun melatih fisik menyesuaikan dengan 

kondisi sekarang agar mampu mengembalikan kondisi dan 

fungsi fisik kembali normal. 

b. Rehabilitasi mental : suatu upaya perbaikan kejiwaan dari 

seseorang yang mungkin mengalami gangguan pada 

sistem kerja otak. 
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Sedangkan terapi pada anak Autis sendiri di bagi dalam beberapa jenis. Ada 10 

jenis terapi yang benar-benar diakui oleh para professional dan memang bagus 

untuk autisme. 

1) Applied Behavioral Analysis (ABA) 

ABA adalah jenis terapi yang telah lama dipakai serta dilakukan penelitian dan 

didisain khusus untuk anak dengan autisme. Sistem yang dipakai adalah 

memberi pelatihan khusus pada anak dengan memberikan positive reinforcement 

(hadiah/pujian). Jenis terapi ini biasa diukur kemajuannya. 

2) Terapi Wicara 

Hampir semua anak dengan autisme mempunyai kesulitan dalam bicara dan 

berbahasa. Biasanya hal inilah yang paling menonjol, banyak pula individu 

autistic yang non-verbal atau kemampuan bicaranya sangat kurang.Kadang-

kadang bicaranya cukup berkembang, namun mereka tidak mampu untuk 

memakai bicaranya untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan orang lain. Dalam 

hal ini terapi wicara dan berbahasa akan sangat menolong . 

 

Gambar 2.1 Contoh Terapi Wicara 
Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 
3) Terapi Okupasi 

Hampir semua anak autistik mempunyai keterlambatan dalam perkembangan 

motorik halus. Gerak-geriknya kaku dan kasar, mereka kesulitan untuk 

memegang pinsil dengan cara yang benar, kesulitan untuk memegang sendok 

dan menyuap makanan kemulutnya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terapi 

okupasi sangat penting untuk melatih mempergunakan otot -otot halusnya 

dengan benar. 
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Gambar 2.2 Contoh Terapi Okupasi 

Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 

4) Terapi Fisik 

Autisme adalah suatu gangguan perkembangan pervasif. Banyak diantara 

individu autistik mempunyai gangguan perkembangan dalam motorik kasarnya. 

Kadang-kadang tonus ototnya lembek sehingga jalannya kurang kuat. 

Keseimbangan tubuhnya kurang bagus. Fisioterapi dan terapi integrasi sensoris 

akan sangat banyak menolong untuk menguatkan otot-ototnya dan memperbaiki 

keseimbangan tubuhnya. 

5) Terapi Sosial 

Kekurangan yang paling mendasar bagi individu autisme adalah dalam bidang 

komunikasi dan interaksi . Banyak anak-anak ini membutuhkan pertolongan 

dalam ketrampilan berkomunikasi 2 arah, membuat teman dan main bersama 

ditempat bermain. Seorang terapis sosial membantu dengan memberikan 

fasilitas pada mereka untuk bergaul dengan teman-teman sebaya dan mengajari 

cara2nya. 
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Gambar 2.3 Contoh Terapi Sosial 
Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 

6) Terapi Bermain 

Meskipun terdengarnya aneh, seorang anak autistik membutuhkan pertolongan 

dalam belajar bermain. Bermain dengan teman sebaya berguna untuk belajar 

bicara, komunikasi dan interaksi social. Seorang terapis bermain bisa membantu 

anak dalam hal ini dengan teknik-teknik tertentu. 

 

Gambar 2.4 Contoh Terapi Bermain 
Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 

 7) Terapi Perilaku. 

Anak autistik seringkali merasa frustrasi. Teman-temannya seringkali tidak 

memahami mereka, mereka merasa sulit mengekspresikan kebutuhannya, 

Mereka banyak yang hipersensitif terhadap suara, cahaya dan sentuhan. Tak 

heran bila mereka sering mengamuk. Seorang terapis perilaku terlatih untuk 

mencari latar belakang dari perilaku negatif tersebut dan mencari solusinya 

dengan merekomendasikan perubahan lingkungan dan rutin anak tersebut untuk 

memperbaiki perilakunya. 
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Gambar 2.5 Contoh Terapi Perilaku 
Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 

8) Terapi Perkembangan 

Floortime, Son-rise dan RDI (Relationship Developmental Intervention) dianggap 

sebagai terapi perkembangan. Artinya anak dipelajari minatnya, kekuatannya 

dan tingkat perkembangannya, kemudian ditingkatkan kemampuan sosial, 

emosional dan Intelektualnya. Terapi perkembangan berbeda dengan terapi 

perilaku seperti ABA yang lebih mengajarkan ketrampilan yang lebih spesifik. 

9) Terapi Visual 

Individu autistik lebih mudah belajar dengan melihat (visual learners/visual 

thinkers). Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan metode 

belajar komunikasi melalui gambar-gambar, misalnya dengan PECS ( Picture 

Exchange Communication System). Beberapa video games bisa juga dipakai 

untuk mengembangkan ketrampilan komunikasi. 

 

Gambar 2.6 Contoh Terapi Visual 
Sumber: www.breakthrough-generation.com 

 

10) Terapi Biomedik 

Terapi biomedik dikembangkan oleh kelompok dokter yang tergabung dalam 

DAN (Defeat Autism Now). Mereka melakukan riset dan menemukan bahwa 
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gejala-gejala anak ini diperparah oleh adanya gangguan metabolisme yang akan 

berdampak pada gangguan fungsi otak. Oleh karena itu anak-anak ini diperiksa 

secara intensif, pemeriksaan, darah, urin, feses, dan rambut. Semua hal 

abnormal yang ditemukan dibereskan, sehingga otak menjadi bersih dari 

gangguan. Terrnyata lebih banyak anak mengalami kemajuan bila mendapatkan 

terapi yang komprehensif, yaitu terapi dari luar dan dari dalam tubuh sendiri 

(biomedis). 

 

2.2.3 Persyaratan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

Pesyaratan dalam perancangan Pusat Rehabilitasi dan Terapi autis dari segi 

Aksitekturalnya, yaitu mengenai elemen pembentuk ruang seperti lantai dinding 

dan plafon.  

a. Lantai 

Dalam proses perkembangan anak, sebagian besar aktifitas anak secara umum 

berlangsung lantai begitu halnya dengan anak penderita Autis. Sehingga lantai 

tidak di perkenanan licin karena keseimbangan anak berkebutuhan khusus tidak 

stabil. Menurut Suptandar Penutup lantai harus kuat, yaitu menahan beban, dan 

dapat berfungsi sebagai isolasi suara. 

b. Dinding 

Merupakan unsur penting daam pembentukan ruang, baik sebagai unsur 

penyekat atau pembagi ruang maupun sebagai unsur dekoratif. Dinding harus 

direncanakan sebaik mungkin terhadap sebagai akibat langsung dari interior 

yang diubah karena sangat berpengaruh terhadap visual penderita Autis saat 

beraktifitas di dalam ruangan. Kharakteristik anak berkebutuhan khusus adalah 

peka terhadap cahaya sehingga ruang membutuhkan pencahayaan yang tidak 

langsung agar proses pembelajaran tetap maksimal. 

c. Plafon 

Plafon merupakan unsur penting dalam ruangan, tinggi plafon untuk ruang kelas 

sebaiknya kurang lebih 2,7 meter. Pola plafon sebaiknya sebagian besar dibuat 

rata Warna yang digunakan untuk plafon adalah warna-warna lembut dan tidak 

gelap. 
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2.2.4 Fasilitas Pusat Rehebilitasi dan Terapi Anak Autis 

Fasilitas Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis menjadi sarana penunjang 

atau pendukung untuk kegiatan utamanya. Namun tetap cukup penting agar 

kegiatan utam berjalan seperti yang diharapkan. 

Sesuai dengan fungsi pusat rehabilitasi dan terapi anak autis, maka sarana dan 

prasarana dapat dikelompokan menjadi :   

a. Sarana bangunan  gedung, misalnya: kantor, asrama, ruang 

terapi, ruang konseling, ruang bermain, aula, dan sebagainya.    

b. Prasarana, misalnya: jalan, listrik, air minum, pagar, saluran air / 

drainase, peralatan kantor, peralatan pelayanan, dan sebagainya.   

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi dan terapi 

secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang 

memadai, baik jumlah maupun jenisnya termasuk letak dan lokasi 

bangunan, yang disesuaikan dengan kebutuhan.  Untuk 

pembangunan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis sebaiknya 

dicari dan ditetapkan lokasi luas tanah dan persyaratan sesuai 

kebutuhan, sehingga dapat menunjang pelayanan, dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :   

1. Pada daerah yang tenang, aman dan nyaman.  

2. Kondisi lingkungan yang sehat. 

3. Tersedianya sarana air bersih. 

4. Tersedianya jaringan listrik. 

5. Tersedianya jaringan komunikasi telepon. 

6. Luas tanah proporsional dengan jumlah anak autis. 

 

2.2.5 Dasar Hukum Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

Dasar  hukum Penyelenggaraan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

sebagai berikut : 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Pendidikan Khusus; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan 

Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan 

Tunalaras; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

9. Program Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan 

Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar, Kemendiknas Tahun 2011; 

2.3 Elemen Bangunan Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

Bangunan yang diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusu memerlukan 

elemen, material dan finishing yang berbeda jika dibandingkan dengan bangunan  

pada umumnya menurut Department for Children, Schools and Families (2008) 

menerangkan bahwa konstruksi bangunan untuk anak berkebutuhan khusus 

memiliki spesifikasi tersendiri yaitu : 

a. Simplicity (Kesederhanaan) 

Desain yang sederhana dan tidak rumit, namun tetap memperhatikan detail 

desain untuk anak bekebutuhan khusus. 

b. Safety (Keamanan) 
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Semua elemen bangunan yang diterapkan harus memperhatikan aspek – aspek 

keamanan dan standar desain yang aman untuk anak, terutama untuk anak 

dengan keterbatasan fisik, contohnya dengan menghindari desain yang tajam 

pada sudut-sudut bangunan. 

c. Hygiene (Kesehatan) 

Mendesain bangunan dengan mempertimbangkan bagaimana bangunan 

tersebut dapat dengan mudah dibersihkan dan terjamin kesehatannya misalnya 

dengan menggunakan elemen bangunan yang sehat. 

d. Security (Perlindungan) 

Mendesain bangunan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan 

contohnya detail pintu dan jendela yang tidak menimbulkan efek yang berbahaya 

bagi anak berkebutuhan khusus. 

e. Visual Contrast (Kontras Visual) 

Mendesain bangunan dengan mempertimbangkan kontras visual diantaranya 

dengan mendesain permukaan yang bertekstur atau menonjol untuk membantu 

anak tuna netra menemukan jalan dan orientasinya. Contohnya ceiling, dinding, 

dan lantai yang bertekstur. 

 

Detail elemen bangunan sekolah luar biasa menurut Department for Children, 

Schools and Families (dalam Partina 2015)  adalah sebagai berikut : 

a. Ceilings (Plafond) 

Layout plafond harus menjamin semua koordinasi diantaranya untuk 

penempatan elemen pendukung terapi, pencahayaan dan perlengkapan untuk 

proyektor 

 

Gambar 2.7 Plafond di Ruang Terapi 
 Sumber : Department for Children, Schools and Families (2008)  

 

b. Walls (Dinding) 
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Elemen dinding merupakan salah satu elemen yang penting dalam mendukung 

kegiatan yang terjadi didalamnya. Desain elemen dinding harus dapat fleksibel 

untuk dapat digunakan oleh kegiatan yang berbeda misalnya dengan 

menggunakan partisi, mendesain railing atau dinding bertekstur untuk membantu 

aksesibilitas anak tuna netra dan tuna daksa namun tetap dengan menggunakan 

material yang lembut dan tidak kasar untuk meminimalkan resiko atau akibat 

yang ditimbulkan. 

c. Floors (Lantai) 

Spesifikasi desain lantai pada bangunan diantaranya, lantai harus dapat 

menyesuaikan dengan segala kondisi yaitu kering dan basah. Menerapkan 

perbedaan warna serta keramik bertekstur pada lantai untuk membantu 

aksesibilitas anak berkebutuhan khusus. 

d. Internal and External Ramps (Ramp didalam dan diluar bangunan) 

Meminimalkan kemiringan pada ramp dengan memperhatikan proporsi anak 

berkebutuhan khusus, karena pengguna kursi roda memiliki kelemahan kekuatan 

untuk dapat mendorong dan menahan dirinya sendiri jika ramp terlalu curam. 

 

Gambar 2.8 Ramp 
Sumber : Department for Children, Schools and Families (2008) 

 

e. Steps and Stair (Pijakan dan Tangga) 

Desain tangga harus asksesible dengan standar ukuran yang tepat. Berikut ini 

adalah tabel dimensi tangga: 

Tabel 2.1 Dimensi Steps and Stair 

Ketinggian 

150 mm – 170 mm (150 mm di utamakan untuk bangunan 

sekolah) 

Lebar tangga (di hitung di luar handrails) 
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1200 mm minimum (1600 mm diutamakan) 

Handrails 

Diameter 40 mm – 45 mm, dengan ketinggian 600 mm 

Sumber : Department for Children, Schools and Families (2008) 
 

f. Doors (Pintu) 

Desain pintu harus memperhatikan keamanan dan kemudahan dalam 

pengoperasiannya misalnya dengan penggunaan pintu otomatis dan pintu geser. 

 

Gambar 2.9 Doors (Pintu) 
Sumber : Department for Children, Schools and Families (2008) 

g. Windows (Jendela) 

Mengatur ketinggian level jendela agar dapat diakses oleh semua pengguna 

tidak terkecuali anak berumur 6 hingga 7 tahun yang ingin melihat ke arah luar 

serta pengaturan level dan lebar jendela sangat berpengaruh pada pencahayaan 

didalam bangunan 

 

Gambar 2.10 Windows (Jendela) 
Sumber : Department for Children, Schools and Families (2008) 

 

2.4 Pedoman Teknis Perencanaan Bangunan Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Anak Autis 

2.4.1 Standar Luasan Minimal 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 25  
 

Dalam merencanakan sebuah bangunan, tentunya harus memperhatikan 

peraturan-peraturan maupun standar yang berlaku. Termasuk didalamnya 

merancang sebuah bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis, standar 

nasional yang digunakan bagi anak autis menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan Indonesia menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa. 

Pada ketentuan umum bab I ayat 1 menjelaskan bahwa, Pendidikan luar biasa  

adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan/atau mental salah satunya anak autis. 

Rehabilitasi adalah upaya bantuan medik, sosial, pendidikan dan keterampilan 

yang terkoordinasi untuk melatih peserta didik yang menyandang kelainan agar 

dapat mencapai kemampuan fungsionalnya setinggi mungkin. 

Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah 

Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), 

Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).  

Menurut Permen tersebut setiap satuan pendidikan, memiliki sarana dan 

prasarana yang dapat melayani minimum  rombongan belajar peserta didik 

dengan satu atau beberapa ketunaan. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah : 

a. Lahan 

Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan efektif yang dapat digunakan untuk 

mendirikan bangunan dan tempat bermain / berolahraga. Dengan persyaratan 

lahan sebagai berikut : 

1. Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang 

mudah ke fasilitas kesehatan.  

2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam 

kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk 

penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda 

empat.  
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3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di 

dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.  

4. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan seperti, pencemaran 

air, kebisingan dan pencemaran udara.  

5. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan 

mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari 

Pemerintah Daerah setempat.  

 

b. Bangunan 

 Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:  

1) Koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;  

2) Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum 

bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;  

3) Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan 

bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan 

kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara 

bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as 

jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah.  

 Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut : 

1) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan 

pencahayaan yang memadai.  

2) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi 

saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, 

tempat sampah, dan saluran air hujan.  

3) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna 

bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan.  

 Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas berikut : 

1) Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, 

dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus.  
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2) Bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai disediakan 

tangga dan ramp yang mempertimbangkan kemudahan, 

keamanan, dan keselamatan pengguna. 

 Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.  

1) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang 

mengganggu proses kegiatan.  

2) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.  

3) Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.  

c. Ruang 

Standar ruang yang ada pada bangunan, yaitu : 

Tabel 2.2 Nama Ruang 

Nama Ruang Keterangan 

Ruang 

Perpustakaan 

adalah ruang untuk menyimpan dan 

memperoleh informasi dari berbagai jenis 

bahan pustaka. 

Ruang 

pembelajaran 

khusus 

 ( terapi) 

adalah ruang terbuka atau tertutup untuk 

melaksanakan kegiatan terapi atau 

intervensi. 

Ruang Terapi 

Fisioterapi  

adalah ruang untuk latihan keterampilan 

gerak, pembentukan postur tubuh, gaya 

jalan. 

Ruang Terapi 

Wicara 

adalah ruang untuk latihan wicara 

perseorangan. 

Ruang Bina Diri  

adalah ruang untuk latihan koordinasi, 

layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, 

terapi wicara dan terapi okupasional. 

Tempat bermain 

adalah ruang terbuka atau tertutup untuk 

peserta didik dapat melakukan kegiatan 

bebas. 

Tempat adalah ruang terbuka atau tertutup yang 
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Nama Ruang Keterangan 

berolahraga dilengkapi dengan sarana untuk melakukan 

pendidikan jasmani dan olah raga. 

Ruang pimpinan 
adalah ruang untuk pimpinan melakukan 

kegiatan pengelolaan. 

Ruang guru 

( Terapis ) 

adalah ruang untuk guru/terapis bekerja di 

luar kelas, beristirahat dan menerima tamu. 

Ruang tata usaha ruang untuk pengelolaan administrasi. 

Tempat beribadah 

 

adalah tempat warga pengguna bangunan 

melakukan ibadah yang diwajibkan oleh 

agama masing-masing. 

Ruang konseling 

/assesmen 

adalah ruang untuk pelaku aktifitas utama 

bangunan (Anak Autis) mendapatkan 

layanan konseling dari konselor berkaitan 

dengan pengembangan pribadi, sosial, 

belajar, dan program terapi, serta sebagai 

ruang untuk kegiatan dalam menggali data 

kemampuan awal. 

Jamban 
adalah ruang untuk buang air besar 

dan/atau kecil. 

Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan. 

Sumber : Permen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 

Terdapat ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di 

setiap ruang diatur dalam standar setiap ruang sebagai berikut: 

1) Perpustakaan 

Luas minimum ruang perpustakaan adalah 30 m
2

. Lebar minimum ruang 

perpustakaan adalah 5 m. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk 

memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku. Ruang 

perpustakaan terletak di bagian yang mudah dicapai.  

2) Ruang Terapi Fisioterapi 
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Berdasarkan yang di atur dalam Permen bangunan memiliki minimum satu buah 

ruang dengan luas minimum 15 m
2

.  

3) Ruang Bina Diri . 

Bangunan minimum memiliki satu buah ruang Bina Diri dan Bina Gerak dengan 

luas minimum 30 m
2

. Ruang Bina Diri dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau 

jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.  

4) Ruang Pimpinan 

Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 m
2 

dan lebar minimum adalah 3 m.  

5) Ruang Guru/Terapis 

Rasio minimum luas ruang guru/terapis adalah 4 m
2

/pendidik dan luas minimum 

adalah 32 m
2

.  

6) Ruang Tata Usaha 

Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m
2

/petugas dan luas minimum 

adalah 16 m
2

.  

7) Tempat Beribadah 

Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan, dengan luas minimum 

adalah 12 m
2

.  

8) Ruang Konseling/Asesmen  

Luas minimum ruang konseling/asesmen adalah 9 m
2

. Ruang 

konseling/asesmen dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin 

privasi penguna ruang.  

9) Jamban 

Minimum terdapat 2 unit jamban, minimum salah satu unit jamban merupakan 

unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna 

kursi roda. Jamban dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah anak 

berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban.  

Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m
2

. Jamban harus berdinding, beratap, 

dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.  

10) Tempat Bermain/Berolahraga 

Ukuran minimum tempat bermain/berolahraga 20 m x 10 m yang memiliki 

permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta 

benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.  
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Sebagian lahan di luar tempat bermain/berolahraga ditanami pohon yang 

berfungsi sebagai peneduh. Lokasi tempat bermain/berolahraga diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak banyak mengganggu proses kegiatan lain.  

2.4.2 Aksebilitas 

Anak autis berdasarkan ketetapan Badan Standar Nasional Pendidikan termasuk 

dalam golongan anak berkebutuhan khusus sehingga dalam merancang 

bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis dengan segala fasilitas 

penunjangnya harus disesuaikan dengan karakteristik pengguna.. 

Dengan merancang bangunan yang sesuai dengan asas asesibilitas yaitu 

kemudahan, setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang 

bersifat umum dalam suatu lingkungan, kegunaan, setiap orang harus dapat 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan, keselamatan, setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang dan 

kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dengan 

memperhatikan empat asas asesibilitas diatas dan menggunakan standar ukuran 

yang tepat maka akan terancang sebuah bangunan pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis yang assesibel dan fungsional. 

Terdapat standar teknis mengenai aksesibilitas railing, ramp, dan tangga, yang 

termuat dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 

468/ Kpts/ 1998 Tanggal: 1 Desember 1998 Tentang Persyaratan Teknis 

Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan termasuk didalamnya 

bangunan sekolah menyebutkan standar ukuran sebagai berikut : 

a. Ramp 

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, 

sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. 

Persyaratan-persyaratan Ramp yang aksessible adalah sebagai berikut : 

1) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh 

melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk 
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awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing) Sedangkan 

kemiringan suatu ramp di luar bangunan maksimum 6°. 

2) Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) 

tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan 

kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.   

3) Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, 

dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga 

digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan 

angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama 

lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua 

fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan 

fungsi sendiri-sendiri.   

4) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu 

ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan 

sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran 

minimum 160 cm.   

5) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus 

memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.   

6) Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk 

menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar 

dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-

lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat 

sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.   

7) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup 

sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. 

Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang 

memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan 

bagian-bagian yang membahayakan.   

8) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) 

yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. 
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Ukuran dan Detail Penerapan Standar Ramp adalah sebagai berikut : 

t 

Gambar 2.11 Tipikal Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 
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Gambar 2.12 Bentuk-bentuk Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

 

Gambar 2.13 Kemiringan Ramp 
Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

Gambar 2.14 Handrail Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

Gambar 2.21 Pintu diujung Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

b. Tangga 

Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan 

ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. 

Persyaratannya adalah sebagai berikut : 
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1) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran 

seragam.   

2)  Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°   

3) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 

membahayakan pengguna tangga.   

4) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum 

pada salah satu sisi tangga.   

5) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 

80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang 

mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan 

dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.   

6) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian 

ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.   

7) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang 

sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya. 

 

 

Gambar 2.16 Desain Profil Tangga 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

Gambar 2.17 Handrail pada Tangga 
Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 
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Gambar 2.18 Detail Handrail pada Dinding 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

c. Lift 

Lift digunakan untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik 

yang digunakan khusus bagi penyandang cacat atau ABK maupun yang 

merangkap sebagai lift barang. Lift yang aksesibel harus memenuhi standar 

teknis yang berlaku sebagai berikut : 

1) Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai 

ruang lift maksimurn 1,25 mm.  

 

Koridor/lobby lift   

1) Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan 

lift, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari lift, 

harus disediakan. Lebar ruangan ini minimal 185 cm, dan 

tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.   

2) Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan 

dijangkau.   

3) Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di tengah-

tengah ruang lobby atau hall lift dengan ketinggian 90-110 cm 

dari muka lantai bangunan.   

4) Panel dalam dari tombol lift dipasang dengan ketinggian 90-120 

cm dari muka lantai ruang lift.   

5) Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf 

Braille, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.   

6) Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang secara 

visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel 

kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift 

(hall/koridor).   
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Ruang lift   

1) Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda, 

mulai dari masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, 

menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lift. Ukuran 

bersih minimal ruang lift adalah 140cm x 140cm.   

2) Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) 

menerus pada ketiga sisinya.     

 

Pintu lift   

1) Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena 

menjawab panggilan adalah 3 detik.   

2) Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian 

rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi 

penyandang cacat terutama untuk masuk dan keluar dengan 

mudah. Untuk itu lift harus dilengkapi dengan sensor photo-

electric yang dipasang pada ketinggian yang sesuai. 

Ukuran dan Detail Penerapan Standar Lift 

 

Gambar 2.19 Denah Ruang Lift 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 
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Gambar 2.20 Koridor/Lobby/Hall Lift 
Sumber : KepMenPekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 
 
 

2.5 Perilaku dan Lingkungan 

2.5.1 Perilaku dan Anak Peyandang Autis 

Anak penyandang autis adalah suatu penyakit yang meyerang perkembangan 

sistem saraf pada otak. Gangguan ini di sebabkan oleh faktor hereditas yang 

kebanyakan dijumpai pada anak laki laki usia 3-4 tahun. 

Meski termasuk gangguan perkembangan sistem saraf yang paling berat, 

gangguan autisme ini dapat di sembuhkan dengan dekteksi dini dan terapi. 

Meski terkadang untuk penyembuhan normal terapi dilakukan seumur hidup. 

Salah satu gangguan yang menonjol dari anak penyandang autis adalah pola 

perilaku mereka. Melalui kharakteristik pola perilaku mereka kita dapat 

mengamati dan memahami kebutuhan yang anak penyandang autis perlukan. 

a. Persepsi dan Kognisi Spasial  

 1. Persepsi Spasial 

Persepsi merupakan proses awal pengumpulan data terhadap dan tentang 

lingkungan sekitar. Persepsi lingkungan mengarah pada pemahaman awal 

terhadap setting fisik di sekitar manusia. Biasanya hal ini diidentikkan dengan 

objek visual tapi kajian mengenai persepsi lingkungan melibatkan proses dan 

tujuan mengumpulkan informasi dengan menggunakan semua indera. Definisi 

persepsi lingkungan dalam pengembangannya mencakup aspek penilaian dan 

estimasi terhadap lingkungan.  

Sebagian ahli berpendapat bahwa perbedaan terletak pada variasi pengamat 

(seperti pengalaman, jenis kelamin, budaya setempat, kemampuan sensorik dan 

pekerjaan) sementara sebagian lain menyatakan bahwa letak perbedaan ada 

pada tampilan fisik lingkungan itu sendiri (misalnya tampilan kota yang sangat 

berbeda dengan hutan pedalaman, kompleksitas lingkungan, dsb). Maka 

enviromental psychology mengambil jalan tengah yaitu menggali faktor persepsi 

invidu terhadap lingkungan dengan melibatkan kombinasi antara aspek intern 

pengamat (manusia) dan karakteristik tampilan visual lingkungan sebagai sistem 

setting. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi spasial, diantaranya :  

a) Faktor Personal : Yang pertama kemampuan perseptual 

yang dimiliki individu (seperti ketajaman penglihatan dan 
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pendengaran). Studi selanjutnya memperoleh kesimpulan 

bahwa perbedaan gender juga mempengaruhi persepsi 

spasial, aktor personal lain adalah pengalaman dengan 

setting.   

b) Faktor Kultural : Faktor kunci yang mengakibatkan 

perbedaan persepsi berkaitan dengan aspek kultural adalah 

pemahaman dan pendidikan (termasuk didalamnya 

professional eduation). 

c) Faktor Fisik :  Hal yang tidak bisa dilupakan sebagai 

pengaruh persepsi lingkungan adalah tampilan setting fisik 

itu sendiri. Banyak peneliti menyatakan bahwa konfigurasi 

suatu lingkungan bisa membawa dampak persepsi individu 

terhadap ukuran atau jarak. Helen Ross (1974) 

mendeskripsikan ilusi-ilusi yang kerap terjadi pada setting 

tertentu, seperti misalnya sebuah bangunan yang terlihat 

lebih jauh atau lebih besar dibanding ukuran sebenarnya 

atau ilusi sejenis yang terjadi ketika melihat benda dibawah 

permukaan air. Penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa 

ruangan yang berbentuk persegi panjang tampak lebih besar 

bila dibanding ruang berbentuk bujur sangkar (Sadalla & 

Oxley, 1984). Distorsi ruang bisa berdampak pada persepsi 

seseorang mengenai crowding, status, batas ruang serta 

aspek-aspek penting lain berkenaan dengan psikologi tata 

ruang dalam. Persepsi juga dipengaruhi oleh stimulan fisik 

lainnya.   

 

2. Kognisi Spasial   

Kognisi spasial berkisar pada cara individu mengatur, menyimpan dan 

memanggil kembali ingatan tentang lokasi, jarak dan tata ruang fisik. Kognisi 

melibatkan informasi visual (gambar) dan semantic (bahasa) yang sudah 

tertanam dalam kepala maupun terdeskripsikan pada system setting. Prinsip 

dasar kognisi lingkungan adalah manusia tidak memproses informasi sebuah 

setting seperti halnya kamera atau komputer. Proses yang dialami manusia – 
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dari sudut pandang mekanis – penuh dengan kesalahan (mechanical error). 

Kognisi manusia juga berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. 

Faktor-faktor dalam kognisi spasial berpengaruh terhadap kecepatan seorang 

individu mengumpulkan informasi lingkungan, akurasi dan cara individu memilah-

milah informasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kognisi 

spasial adalah fase kehidupan, familiatry dan pengalaman, jenis kelamin 

(cognitive errors), dan faktor fisik. Mengenai faktor fisik, riset awal yang dilakukan 

oleh Kevin Lynch (1960) menyatakan bahwa paths yang jelas dan sederhana 

serta landmark yang mudah dilihat akan meningkatkan kognisi terhadap suatu 

kota. Selanjutnya Canter & Tagg (1975) menyimpulkan bahwa penilaian 

terhadap jarak akan lebih akurat dalam sebuah kota dengan pola lalu lintas dan 

transportasi yang sederhana. 

 

 

 

 

b. Personal Space  

 

Gambar 2.21 Personal Space 
Sumber Soebyakto, D P A, 2015 

 

1. Definisi   

 Sebuah definisi sederhana tentang personal space dilontarkan oleh Robert 

Sommer tahun 1969 : “Personal space mengacu pada sebuah area dengan 
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batas yang tidak nampak yang mengelilingi tubuh seseorang dan tidak boleh 

dimasuki orang asing (intruders)”. Tapi hampir tidak ada yang sederhana dalam 

Enviromental Psychology. Pertama, pada awalnya personal space dianggap 

sebagai sesuatu yang stabil, tidak berubah, namun dalam kenyataannya area 

tersebut merenggang dan menciut sesuai lingkungannya. Kedua, personal space 

tidak sepenuhnya personal melainkan interpersonal. Personal space hanya akan 

ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Personal space, bagaimanapun 

juga, dapat didefinisikan sebagai komponen jarak dari hubungan interpersonal. 

Personal space merupakan indikator sekaligus bagian integral dari 

perkembangan, penyelarasan dan penurunan hubungan interpersonal.   

Ketika personal space dipandang sebagai batas interpersonal, maka personal 

space mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi perlindungan 

(protective), yaitu sebagai tameng terhadap hal- hal yang dapat mengganggu 

emosi maupun fisik, seperti overstimulasi, rasa panik, stress, kebutuhan privasi 

yang tidak terpenuhi, terlalu banyak atau sedikit intimasi, maupun gangguan fisik 

dari orang lain. Fungsi yang kedua adalah komunikasi. Jarak yang kita jaga dari 

orang lain menentukan sensor komunikasi mana yang akan lebih banyak bekerja 

selama berinteraksi, misalnya bau, sentuhan, input visual atau input verbal. 

Ketika seseorang menentukan jarak ketika berinteraksi dengan orang lain secara 

sadar atau tidak sadar orang tersebut telah menginformasikan kualitas 

hubungannya dengan orang lain atau dengan kata lain menginformasikan tingkat 

intimasi yang diinginkan dengan orang tersebut.  

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar dimensi personal 

space yang dikehendaki seseorang ketika sedang berinteraksi dengan orang 

lain? Besaran ini sebenarnya sangatlah relatif dan fleksibel. Para peneliti 

berasumsi bahwa personal space dipengaruhi oleh kondisi situasional dan 

variabel perbedaan setiap individu. Edward T.Hall mencoba melakukan 

pendekatan dengan mengimbangi personal space ke dalam empat zona, yaitu : 

 

Tabel 2.3 Tabel Zona Personal Space 

Dimensi Personal 

Space 

Hubungan dan 

Aktivitas yang di 

Kehendaki 

Respon Sensorik 
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Jarak Intim 0 – 1,5 

kaki 

Kontak intim (mis. kontak 

fisik) dan olah raga fisik 

(mis. gulat) 

Intensitas respon 

sensorik begitu tinggi 

(mis. bau, suhu tubuh) 

dan sentuhan merupakan 

respon yang utama. 

Jarak Personal 1,5 

– 4 kaki 

Kontak dengan sahabat 

dekat dan juga interaksi 

sehari-hari. 

Intensitas respon 

sensorik lebih rendah dari 

jarak intim, pandangan 

dan respon verbal lebih 

dominan dibanding 

sentuhan 

Jarak Sosial 4 – 12 

kaki 

Impersonal dan 

hubungan bisnis maupun 

sejenisnya. 

Respon sensorik minimal, 

pandangan dan 

pendengaran pada 

tingkat normal (s/d 20 

kaki), tidak 

memungkinkan sentuhan. 

Jarak Publik < 12 

kaki 

Kontak formal antara 

seseorang (mis. aktor, 

politisi) dengan publik. 

Tidak ada input sensorik, 

tidak ada detail input 

visual dan melibatkan 

perilaku nonverbal 

sebagai pengganti 

komunikasi verbal. 

Sumber Soebyakto, D P A, 2015 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Personal Space  

- Faktor personal,   

Yaitu gender, kepribadian, usia, gangguan psikologis.  

- Pengaruh situasional  

Ketika seseorang memasuki situasi tertentu personal space dipengaruhi oleh 

faktor situasional yang terjadi saat berinteraksi. Faktor situasional ini dibagi 

menjadi dua yaitu situasi sosial dan setting fisik.  

Kualitas sosial sebuah situasi bisa dikelompokkan menjadi ketertarikan, 

kerjasama – kompetisi dan status. Ketertarikan, perkenalan dan hubungan 

pertemanan, semua mengarah pada tingkat perilaku baik positif maupun negatif 
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seseorang terhadap orang lain. Secara umum ketertarikan dapat menarik 

seseorang menjadi lebih dekat secara fisik.  

Hasil dari penelitian tentang faktor setting fisik terhadap personal space lebih 

bersifat sugestif daripada konklusif. Manusia secara individu lebih sering 

memanfaatkan sudut atau pojok ruangan dibandingkan bagian tengah (Tennis & 

Dabhs, 1975). Laki-laki lebih membutuhkan ruang ketika berada dalam sebuah 

tempat dengan langit-langit yang rendah (Savinar, 1975). White (1975) 

menemukan bahwa personal space meningkat seiring dengan pengurangan 

dimensi ruang dan sebaliknya. Daves & Swaver (1971) menyatakan bahwa 

individu memerlukan lebih banyak “ruang‟ ketika berada di sebuah koridor 

memanjang daripada sebuah ruangan berbentuk segi empat. Seseorang lebih 

senang menyentuh (melakukan kontak fisik) dengan orang lain dalam sebuah 

ruangan yang gelap karena kontak fisik lebih cenderung terjadi di tempat gelap 

(Adams & Zukerman, 1991). Individu menunjukkan jarak interpersonal yang lebih 

besar ketika berada di pojok ruangan daripada di tengah ruangan (Altman & 

Vinsell, 1977). Dan sebagai kesimpulan umum mengenai pengaruh setting fisik 

terhadap personal space adalah bahwa manusia membutuhkan lebih banyak 

ruang ketika sumber daya di dalamnya rendah. 

 

2.5.2 Pengaruh Suasana Dalam Lingkungan   

Dalam berbagai lingkungan atau setting suatu tempat, sebenarnya terdapat 

keterkaitan yang erat dan pengaruh timbal balik diantara setting tersebut dengan 

perilaku manusia. Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan seting yang 

disesuaikan dengan suatu kegiatan, maka akan ada imbas/pengaruh terhadap 

perilaku manusia.   

a) Ruang  

 Ruang adalah suatu sistem lingkungan binaan terkecil yang sangat penting, 

terutama karena sebagian besar waktu manusia kini dihabiskan di dalamnya. Hal 

yang paling penting dari pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah 

fungsi atau pemakaian dari ruang tersebut. Terdapat dua macam ruang yang 

dapat mempengaruhi perilaku. Pertama, ruang yang dirancang untuk memenuhi 

fungsi dan tujuan tertentu. Kedua, ruang yang dirancang untuk memenuhi fungsi 

yang fleksibel. Masing-masing perancangan fisik ruang tersebut mempunyai 

variable independen yang berpengaruh terhadap perilaku pemakainya. 
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b) Ukuran dan Bentuk  

Pada perancangan ruang, ukuran dan bentuk disesuaikan dengan fungsi yang 

akan diwadahi, sehingga perilaku pemakai yang terjadi adalah seperti yang 

diharapkan. Ukuran yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mempengaruhi 

psikologis dan tingkah laku pemakainya.   

c) Perabot dan Penataannya 

 Seperti juga ruang atau bangunan, perabot dibuat untuk memenuhi tujuan 

fungsional dan mempengaruhi perilaku pemakainya. Semakin banyak perabot, 

ruang terasa semakin kecil, demikian sebaliknya. Penataan perabot juga 

berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan dan perilaku pemakainya. 

Penataan yang simetris memberi kesan kaku, teratur, disiplin dan resmi. 

Sedangkan penataan asimetris lebih berkesan dinamis dan kurang resmi. 

Bentuk-bentuk penataan tersebut oleh karenya disesuaikan dengan sifat dari 

kegiatan yang ada di ruang tersebut.   

d) Warna Ruang  

Warna memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang dan 

mendukung terwujudnya perilaku-perilaku tertentu. Pengaruh warna pada 

perilaku ternyata tidak selalu sama antara orang satu dengan yang lainnya. Pada 

ruang, pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, 

tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. Misalnya warna 

seakan membuat seolah-olah ruang menjadi lebih luas, lebih sempit, lebih 

semrawut, dan warna bisa menunjukkan status sosial pemakainya.   

e) Suara, Temperatur, dan Pencahayaan   

Ketiga unsur ini juga mempunyai andil dalam mempengaruhi kondisi ruang dan 

perilaku pemakainya. Suara, yang diukur dengan decibel (db), akan berpengaruh 

buruk bila terlalu keras. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat dua ruang yang 

terlalu berdekatan (misal ruang terapi yang terlalu berdekatan akan mengganggu 

proses aktifitas).   Temperatur berkaitan dengan kenyamanan pemakai ruang. 

Ruang yang panas karena kurangnya bukaan atau jendela yang berfungsi 

sebagai keluar masuknya udara, akan membuat pemakai kepanasan, 

berkeringat dan merasa pengap. Demikian pula dengan pencahayaan. 

Pencahayaan dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Dalam sebuah ruang, 

kebutuhan akan cahaya bersifat mutlak. Baik sebagai pencahayaan (gelap 

terang) maupun sebagai penyinaran (memberi kahangatan). Kualitas 
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pencahayaan yang tidak sesuai dengan fungsi ruang berakibat kegiatan yang 

ada tidak berjalan dengan baik. 

 

2.5.3 Psikologi Anak Autis dan Pembentukan Suasana   

Kebutuhan psikologis menyangkut segala sesuatu yang diperlukan oleh 

rohani/psikis manusia seperti kebutuhan akan hubungan, privacy, pengalaman 

yang menyangkut berbagai indera perasa, beraktivitas, bermain, berorientasi, 

identifikasi (untuk mengidentifikasi diri dalam lingkungannya) dan kebutuhan 

akan nilai estetika (ingin menerima rangsang yang baik baginya).   

Secara kasat mata anak penyandang autis dapat dikenali dari beberapa ciri-ciri 

umum seperti ciri fisik, psikologis, maupun perilakunya, dapat dikenali dengan 

mudah. Beberapa ciri tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Kesulitan melakukan kontak sosial 

- Cenderung tidak merespons orang di sekitarnya 

- Tak banyak bergerak 

- Sporadis 

- Tak tertarik pada mainan 

2. Kesulitan dalam berkomunikasi 

- Tak mempunyai keinginan untuk bermain 

- Tidak dapat berbicara 

- Lebih suka menyendiri 

- Mengulang kata kata atau meniru kata kata yang ia dengar 

 

 

3. Menampilkan kebiasaan tidak lazim 

- Gampang marah 

- Berteriak teriak 

- Agresif 

- Self abuse (menyakiti diri sendiri) 

- Kurang mampu melakukan kontak mata 

- Melakukan gerakan yang di ulang ulang. 

4. Bentuk Wajah  

a) Bibir dan philtrum (daerah antara hidung dan bibir) yang 

dimiliki anak autis agak lebih lebar. 
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b) Memiliki bagian tengah muka yang lebih sempit, termasuk 

pada daerah sekitar pipi dan hidung. 

c) Terlihat jarak yang lebih lebar dari kedua mata. 

 

2.6 Tinjauan Perilaku Manusia dalam Arsitektur 

2.7.1 Pengertian Perilaku Manusia 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai 

bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, 

bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan 

atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat 

diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya 

stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, 

maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – 

Respon. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan tindakan atau 

aktivitas manusia yang terjadi karena respon atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar yang dapat di lihat secara langsung, maupun yang tidak 

dapat diamati. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia : 

1. Genetika 

2. Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap 

perilakutertentu. 

3. Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial. 

4. Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit 

tidaknya melakukan suatu perilaku. 

 

2.7.2 Pendekatan Perilaku Manusia Dalam Arsitektur 

Pendekatan perilaku manusia dalam arsitektur menekankan pada hubungan 

dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan 
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atau yang menghuni ruang tersebut. pendekatan tersebut menekankan pada 

perlunya memahami perilaku manusia serta masyarakat yang menghuni di 

daerah-daerah tertentu dalam memanfaatkan ruang. Dalam arsitektur ada 4 yang 

perlu diperhatikan dalam proses pendekatannya yaitu sebagai berikut: 

a. Interaksi antara Manusia dan Lingkungan 

Lingkungan merupkan tempat manusia melakukan kegiatan pada dasarnya 

bukan sekedar lingkungan fisik semata tetapi juga terdiri dari aspek non-fisik 

seperti psikologi untuk kasus tersebut. 

b. Setting Perilaku 

Setting perilaku yang berada pada berbagai ruang kota dapat dibagi menjadi 

beberapa sub setting. setiap sub setting dipengaruhi oleh kecenderungan dan 

upaya pelaku dalam merespon lingkungan sekitarnya untuk melakukan aktifitas. 

Pelaku cenderung memilih tempat yang nyaman untuk beraktifitas. tempat 

adanya hubungan timbal balik antara individu pelaku dengan sistem perilaku, 

yaitu adanya kontribusi individu pelaku dalam mewujudkan setting perilakunya. 

c. Perilaku Spasial 

Perilaku spasial adalah tindakan atau langkah manusia dalam melaksanakan 

kegiatan dalam memanfaatkan lingkungan yang ada (Lang, 1987). Perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap lingkungannya, yang meliputi 

motivasi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai komponen dasar. Manusia 

memiliki rasa lelah dalam melakukan sesuatu kegiatan. jarak tempuh optimum 

bagi pejalan kaki yaitu 200m. semakin panjang jarak tempuh, maka pejalan kaki 

semakin merasa lelah dan enggan melakukannya. hal ini menunjukkan bahwa 

dalam merencanakan sesuatu wadah bagi aktifitas manusia, harus senantiasa 

mempertimbangkan perilaku spatialnya. 

d. Hubungan Perilaku Manusia dengan Lingkungan 

Hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan lebih umum dikenal 

dengan istilah interaksi antara manusia dengan lingkungan. hal ini berada 

diantara sifat-sifat alami dari manusia dengan lingkungan dengan berbagai 

macam atributnya, baik fisik maupun non-fisik. Terjadinya interaksi antara 

manusia dengan lingkungan disebut dengan persepsi. sebuah persepsi akan 

muncul jika salah satu unsur tidak ada. pola perilaku menjadi suatu hal yang 

sangat penting untuk membatasi situasi dan konteks situasi, serta untuk 

mengatakan bahwa ada batasan kebudayaan. kesesuaian karakteristik dalam 
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interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya sangatlah penting dalam 

pengembangan suatu lingkungan binaan. aspek yang sangat berpengaruh dalam 

interaksi tersebut adalah budaya (berkaitan dengan kebiasaan dan 

kecenderungan dalam melakukan suatu kegiatan) 

 

2.7.3 Arsitektur Perilaku dan Behavior Setting 

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam proses terapi anak penyandang 

autis diperlukan suatu metode yang lebih baik dan manusiawi. Serta dapat 

memahami perilaku serta psikologis (mental) dari anak penyandang autis. Hal ini 

karena gangguan anak autis menyerang sistem saraf pada otak sehingga sangat 

mempengaruhi pola perilaku dan mental anak autis. Mereka cenderung menjadi, 

gampang marah, gugup, hiperaktif, melakukan hal yang berulang, bergerak 

secara kompleks, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri (self abuse) dll. Perlu 

diingat juga, bahwa tujuan utama dari terapi rehabilitasi dan terapi anak autis 

adalah agat anak autis dapat hidup normal di masyarakat.  

Arsitektur lingkungan dan perilaku dalam perkembangannya mempertanyakan 

peran proses-proses psikologi (misal persepsi, kognisi, privasi) yang berkaitan 

dengan manusia dan lingkungan. Bahwa lingkungan sangat bersifat personal 

dan mempunyai arti yang spesifik bagi setiap individu. Bagi individu yang 

menjumpai lingkungan baru, ia akan membentuk kognisi awal terhadap 

lingkungan tersebut berdasar latar belakang pendidikan, kultur dan 

pengalamannya. 

Kognisi awal ini yang selanjutnya akan membentuk kognisi baru yang kemudian 

mempengaruhi pola perilaku seseorang. Secara berputar, perilaku ini kemudian 

kembali berpengaruh terhadap proses kognisi individu tersebut terhadap 

lingkungan baru yang ia kunjungi atau tempati. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadi ketika seorang anak autis memasuki sebuah tempat baru 

yaitu rehabilitasi dan terapi autis, maka dia akan mencoba beradaptasi dengan 

lingkungan baru tersebut. Setiap individu atau pada kasus ini anak autis 

cenderung mempunyai kapasitas yang berbeda dalam memberikan jawaban/ 

tanggapan terhadap pengaruh lingkungan atau setting di sekitarnya. Sebagian 

dapat memberikan respon secara mudah, sebagian sulit atau bahkan sama 

sekali tidak mampu memberikan respon dan beradaptasi dengan lingkungannya.  
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Bagi para penyandang autis yang memiliki kharakter perilaku yang istimewa dari 

anak yang lain, merupakan sebagian dari individu yang sulit untuk merespon 

maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini karena mereka mengalami 

gangguan perkembangan sistem saraf pada otak, sehingga menimbulkan gejala 

gejala seperti tantrum ( mengamuk ), hiperaktif, hiposensitf, hipersensitif,, 

menyakiti diri sendiri ( self abuse), dll. 

Oleh karenanya terkadang sering ditemui anak autis yang mempunyai perilaku 

menyendiri, bergerak berlebihan, melakukan gerakan yang diulang-ulang, 

sampai mengamuk secara tiba-tiba. Mereka cenderung terlihat mempunyai 

dunianya sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa persepsi mengenai 

lingkungan bagi setiap individu sangat bersifat tidak saja sujektif namun juga 

dinamis terlebih bagi anak penyandang autis. 

Persoalan ini menjadi isu yang sangat menarik sekaligus menantang dalam 

perencanaan sebuah lingkungan dan bangunan. Kecenderungan antara persepsi 

dan preference merupakan sesuatu yang dinamis dan berkembang. Oleh 

karenanya unsur-unsur dalam arsitektur perilaku dan lingkungan sangat 

diperlukan dalam perencanaan bangunan pusat rehabilitasi dan terapi anak 

autis, agar semua pengguna bangunan baik anak autis, terapis, pengelola, 

pengunjung, dan masyarakat luas dapat memahami, mengartikan, dan 

menyenangi lingkungan tersebut. 

Untuk membentuk perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa 

perancangan fisik ruang, seperti  ukuran dengan bentuk ruang, perabot dan 

penataannya, warna, suara, temperatur, dan pencahayaan.  

 

 

Gambar 2.22 SkemaArsitektur 
Sumber Analisa Penulis  

Pada skema ini dijelaskan mengenai “arsitektur membentuk perilaku manusia” 

dimana hanya terdapat satu arah, dimana desain arsitektur mempengaruhi 

perilaku manusia sehingga membentuk perilaku manusia dari desain arsitektur 

tersebut. Perilaku manusia membentuk arsitektur, manusia membangun 

bangunan, yang kemudian membentuk perilaku manusia itu sendiri. Setelah 

perilaku manusia terbentuk akibat arsitektur yang telah dibuat, manusia kembali 

Desain Arsitektur Perilaku Manusia 
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membentuk arsitektur yang telah dibangun sebelumnya atas dasar perilaku yang 

telah terbentuk, dan seterusnya. 

Setiap karya arsitektur yang dibuat atas dasar kebutuhan manusia menghasilkan 

efek perilaku yang berbeda terhadap arsitektur itu sendiri. Mengenai 

pembangunan kembali arsitektur yang diadaptasi dari kebutuhan dan perilaku 

manusia yang berdampak terhadap psikologi seseorang. 

Gambar 2.23. Berbagai Perilaku Manusia 
Sumber : joyce Marcella Laurens,2005,hlm:2 

 

Karena itu di dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna, penting untuk 

dipertimbangkan oleh arsitek makna social yang mendasari perilaku dan persepsi 

pengguna atau kelompok pengguna dan bukan semata-mata berdasarkan apa 

yang dikatakan oleh para pengguna tentang apa yang dibutuhkannya. (Joyce 

Marcella Laurens, 2005, hlm : 6) 

Pendekatan perilaku, menekankan pada keterkaitan antara ruang, dengan 

masyarakat atau individu yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut. 

Melalui pendekatan ini, kita akan melihat perlunya memahami perilaku manusia 

atau masyarakat  (yang berbeda-beda dalam setiap tempat, waktu dan kondisi) 

dalam memanfaatkan ruang. Ruang dalam pendekatan ini dilihat mempunyai arti 

dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung tingkat apresiasi dan kognisi 

individu-individu yang menggunakan ruang tersebut. Dengan kata lain 

pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat 

yang berbeda akan menghasilkan konsep dan wujud ruang yang berbeda, 
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(Rapoport, 1969).  Secara konseptual pendekatan perilaku dalam proses 

perencanaan dan perancangan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis, 

menekankan bahwa anak penyandang autis merupakan makhluk yang tetap 

berpikir serta mempunyai persepsi dan keputusan  tersendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungan (seputar bangunan). Dengan demikian, dalam menyusun 

konsep perencanaan dan perancangan juga harus memperhatikan psikologi 

anak penyandang autis, serta aspek interaksi antara anak penyandang autis 

dengan lingkungan pusat rehabilitasi dan terapi yang melingkupinya. Penciptaan 

lingkungan yang familiar adalah merencanakan bangunan yang akrab dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya. Bangunan pusat rehabilitasi dan terapi anak 

autis yang akrab dengan lingkungan sekitar dan aman bagi pengguna 

bangunannya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan elemen-elemen 

yang ada disekitarnya ke dalam perencanaan dan perancangan pusat rehabilitasi 

dan terapi anak autis, karena suasana lingkungan sekitar dapat mendukung 

proses terapi anak autis. 

 

2.7 Tinjauan Studi Kasus 

2.8.1 Studi Kasus Pusat Layanan Autis Kabupaten Sragen 

1. Informasi Umum 

Pusat Layaan Autis ( PLA ) merupakan unit pelayananterapi dan pendidikan 

yang memberikan fasilitas dan dukungan layanan dalam perspektif pendidikan 

untuk Anak- anak berkebutuhan khusus terutama anak Autis di sekolah maupun 

di masyarakat. 

Pusat Layanan Autis Kabupaten Sragen lokasinya berada di Jalan Kapten 

Tendean RT 53 RW 01 Sidomulyo, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, Provinsi 

Jawa Tengah. 

PLA – Sragen ini memiliki tujuan khusus untuk untuk mengentaskan anak 

penderita autis agar mampu beraktifitas normal seperti masyarakat pada 

umumnya, serta mampu mengembangakan keterampilannya sesuai dengan 

bakat dan potensinya. 
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Jenis Layanan yang diberikan. 

a) Layanan Utama. 

- Layanan Asessment 

- Intervensi Terpadu 

o Interview Psikologi 

o Terapi Perilakau  

o Terapi Wicara 

o Terapi Okupasi 

o Fisioterapi 

o Terapi Sensori Intregritas 

o Terapi Snozelen ( Multisensori) 

o Kelas Sosialisasi 

o Konsultasi gizi 

b) Layanan Transisi 

- Interview Layanan Pra Terapi 

- Layanan Penempatan pada sekolah formal dan non 

formal 

c) Layanan Umum 

- Layanan konsultasi dan Informasi 

- Layanan keluarga, masyarakat & sekolah 

- Layanan pelatihan dan bimbingan 

- Layanan Litbang dan kerjasamanya 

- Layanan identifikasi dan asesmen 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Pusat Layanan Autis Kabupaten Sragen adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.24 Struktur Organisasi PLA – Sragen 
Sumber : PLA - Sragen 

   

3. Tim Terapis Pusat layanan Autis Kabupaten Sragen 

Psikolog 

Team Terapis 

Team Terapis 

Anak Autis 

Team Guru 

Masyarakat 

Koordinator 

asessment 

Koordinator 

Terapi 

Koordinator 

Pendidik Transisi 

Koordinator 

Pelayanan Umum 

Wakil PLA - 

Sragen 

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah 

Kepala PLA 

Sragen  

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus 

DIN KES 

DINSOS 

UPTK KAB. 

Perpustakaan 

Komite Sekolah 

Kabag Tata Usaha 

Staaf TU dan 

Bendahara 
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Terapis memiliki peran yang sangat besar dalam Pusat Layanan Autis. Para 

terapis memiliki peran dan tanggung jawab masing - masing kepada Anak didik 

Autis beserta program yang diberikan kepada anak dan perkembang anak 

tersebut. Setiap terapi yang diperbolehkan untuk mengasuh maksimal 5 anak 

autis untuk kefektifan dari program pola terapi yang diberikan. 

Tabel 2.4 Daftar Tim Terapi PLA – Sragen 

No. Nama Keahlian Jabatan 

1. Djoko Sambodo, S.Pd, 

M.Pd 

Magister 

Pendidikan 

Kepala PLA 

2. Suparsiningsih, A.Mf Fisioterapi Wakil Kepala 

PLA 

3. Wiji Rahayu, S.Pd Ahli Pendidikan 

Usia Dini 

Terapis 

4. Susi Rahmawati, S.Psi, 

M.Psi 

Psikolog Terapis 

 

5. Dwi Budi Utami, S.Psi Psikolog Terapis 

6. Wahyu Nur Haryanto, 

Amd. OT 

Terapi Okupasi Terapis 

7. Tutut Monica Sari, 

Amd. OT 

Terapi Okupasi Terapis 

8. Nurita Fatimah, A.md. 

TW 

Terapi Wicara Terapis 

9. Risma Dwi Nuraini, 

Amd. TW 

Terapi Wicara Terapis 

10. Guswiyanto, A.Mf Fisioterapi Terapis 

11. Claudiyantika Koes 

Feirora, S.Tr. Ft 

Fisioterapi Terapis 

12. Restu Ratri Astiti, S.Gz Ahli Gizi Konsultan Gizi 

13. Lilik Nurhelina, SKM Gizi Terapis 

14. Radite Ryan Kusuma Terapis Terapis 

15. Ratih Widiyaningsih, 

SE. 

Administrasi Tata Usaha 

16. Muh. Ufik Nurhuda, 

S.Sos. 

Sosial CS & Admin 
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Sumber: PLA – Sragen 

 

 

 

4. Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan utama yang ada di PLA – Kab Sragen ini yaitu kegiatan terapi 

yang di lakukan pada ruang ruang khusus yang terdapat di PLA – Sragen seperti 

: 

a) Ruang Terapi  

Ruang Terapi pada PLA ini relatif sama namun berbeda pada fungsi 

kegunaannya, pada setiap ruang terapi maksimal hanya di gunakan untuk 2 

orang anak bahkan ada beberapa jenis terapi yang hanya di gunakan untuk 1 

orang anak Autis. 

Tabel 2.5 Daftar Ruangan Terapi 

  Gambar Ruangan  Keterangan 

Terapi 

Okupasi 

 

Kapasitas maks 

1 org 

2m  x 2m 

Terapi 

Fisioterapi 

 

Kapasitas 

Ruang 1 Anak 

3m x 4m 

Terapi 

Wicara 

 

Kapasitas maks 

1 Org 

2m x 2m  

Terapi 

Perilaku 

 

Kapasitas Maks 

1 org 

2m x 2m  

Terapai 

Sensori 

Integrasi 

 

Kapasitas maks 

2 org 

6m x 4m 
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Terapi 

Binadiri 

 

Kapasitas maks 

2 org 

6m x 4m 

Tematik 

layaknya rumah 

Terapi 

Snozelen 

 

Kapasitas maks 

1 org 

3m x 4m 

 

Ruang 

bermain 

 

Kapasitas maks 

2 org 

4m x 6m 

Ruang 

Transisi 

 

Kapasitas maks 

2 org 

4m x 3m 

Sumber: Data Survei 

 

b) Ruang Pengelola 

Tabel 2.6 Daftar Ruang Pengelola 

Nama Ruang Gambar Ruangan Keterangan 

R. Pimpinan  Kapasitas 1 

pimpinan dan 

2 org tamu 

3m x 2m 

R. Tata Usaha  Kapasitas 4 

org 

R. Terapis  Mampu 

Menampung 

Seluruh terapis  

Sumber: Data Survei 

 

 

 

 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 56  
 

c) Fasilitas Penunjang 

Tabel 2.7 Daftar Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang Gambar Ruangan Keterangan 

R Assesment   

R. Konsultasi 

 

Kapasitas 3  

org 

3m x 2m 

Ruang 

sangat Privat 

R. Bermain 

 

Kapasitas 

maks 2 org 

6m x 4m 

R. 

Perpustakaan 

 

Diperuntukan 

para terapis 

dan orang tua 

R. Aula 

 

Ruang 

terbuka 

fleksibel  

R. Berkumpul  Sebagai 

tempat 

berkumpul 

para siswa 

dan orang tua 

R. Lobby  Area C S dan 

penerima 

tamu 

Toilet  Area toilet 

penderita dan 

tamu masih 

jadi satu 

Musholla  Masih berupa 

musholla dari 
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ruangan 

seadanya 

Parkir   

R. Panel  Penempatan 

masih terlalu 

berbahaya 

Sumber: Data Survei 

 

5. Alur Proses Terapi dan Pendidikan di PLA- Sragen 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Alur Terapi PLA – Sragen 
Sumber:  PLA- Sragen 
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BAB III  

TINJAUAN KOTA SALATIGA 

 
3.6 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

3.1.1 Kondisi Geografi 

Secara geografis, Kota Salatiga terletak antara 007.17’ - 

007.17’.23” Lintang Selatan dan antara 110.27’.56,81” - 110.32’.4,64” 

Bujur Timur. Dengan Luas Wilayah dataran kurang lebih seluas 5.678 ( 

lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan ) hektar. 

 

Gambar 3.1 Peta Salatiga dalam Konstelasi Jawa Tengah 
Sumber : RTRW Kota Salatiga 2010 – 2030 

 

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Salatiga 
Sumber : RTRW Kota Salatiga 2010 – 2030 
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 Secara administratif, Kota Salatiga berbatasan dengan : 

a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang; 

b. Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; 

c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; dan 

d. Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

 

  Terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan, sebagaimana tersebut 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 Nama Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Jumlah 

penduduk Kota Salatiga 

Nama 

Kecamatan 
Jumlah Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

Luas Wilayah 

(Ha) 

thd total 

(%) 

 

Kec. Tingkir  1. Kutowinangun  20.301  293,750 5 % 

 2. Gendongan  5.838  68,900  1% 

 3. Sidorejo Kidul  4.261  277,500  5% 

 4. Kalibening  1.641  99,599  2% 

 5. Tingkir Lor  3.962  177,300  3% 

 6. Tingkir tengah  4.374  137,801  2% 

Kec. 

Argomulyo  

1. Noborejo  5.589  332,200  6% 

 2. Ledok  10.051  187,330  3% 

 3. Salatigarejo  11.109  188,430  3% 

 4. Kumpulrejo  7.322  629,030  11% 

 5. Randuacir  5.178  377,600  7% 

 6. Cebongan  4.417  138,100  2% 

Kec. 

Sidomukti 

1. Kecandran  5.323  399,200  7% 

 2. Dukuh  11.084  377,150  7% 

 3. Mangunsari  16.275  290,770  5% 
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Nama 

Kecamatan 
Jumlah Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

Luas Wilayah 

(Ha) 

thd total 

(%) 

 

 4. Kalicacing  7.249  78,730  1% 

Kec. Sidorejo 1. Blotongan  11.683  423,800  7% 

 2. Sidorejo Lor  13.349  271,600  5% 

 3. Salatiga  15.690  202,000  4% 

 4. Bugel  2.745  294,370  5% 

 5. Kauman Kidul  3.931  195,850  3% 

 6. Pulutan  3.249 237,100  4% 

Jumlah Total   5.678,110 100 % 

Sumber : Buku Putih Salatiga Dalam Angka 

 

3.1.2 Kondisi Fisik 

Tinjauan morfologis, Kota Salatiga berada di cekungan kaki 

gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain 

Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong. Dengan ketinggian antara 

450 - 825 m dpl (dari permukaan air laut), dan pada aspek topografis, 

Kota Salatiga terdiri dari 3 bagian : 

1. Bergelombang ± 65 %, terdiri dari :  

a. Kelurahan  : Dukuh,Ledok,Kutowinangun,Salatiga dan 

Sidorejo Lor 

b. Keluarahan  : Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.   

2. Miring ± 25 %, terdiri dari :  

a. Kelurahan  : Salatigarejo, Mangunsari dan Sidorejo Lor.  

b. Keluarahan : Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, 

Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan 

Cebongan. 

3. Datar ± 10 %, terdiri dari :   

a. Kelurahan  : Kalicacing. 

b. Keluarahan : Noborejo, Kalibening dan Blotongan. 
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3.7 Tinjauan Jumlah Klinik Terapi Autis Kota Salatiga Jawa Tengah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian oleh para ahli 

perkembangan penderita Autis dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

namun belum terdapat data pasti jumlah penderita autis. Dikarenakan 

faktor pengetahuan orang tua, faktor sosial masyarakat dll, sehingga 

banyak anak penderita autis yang tidak terdata dan pada akhirnya tidak 

mendapatkan pendidikan yang semestinya. 

Pada tahun 2015 jumlah penderita Autis di JawaTengah mencapai 

1 : 250 dari jumlah anak yang dilahirkan, yakni sekitar 12.800 anak 

penyandang Autism dan 13.400 penyandang spectrum Autis di 

Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistika Jawa Tengah 

Tabel 3.2 Angka Kelahiran Bayi di Salatiga 

Tahun Bayi Laki laki` 
Bayi 

Perempuan 
Total Kelahiran 

2014 1453 1492 2945 

2015 1332 1404 2756 

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2016 

 

Sehingga perkiraan anak penderita autism di Kota Salatiga pada 

setiap tahun meningkat sebanyak 12 orang anak. 

Sedang jumlah klinik terapi masih dirasa kurang jumlahnya 

khususnya di daerah Jawa Tengah sendiri. 

Tabel 3.3 Daftar tempat terapi Autis di Jawa Tengah tahun 2015 

Tempat 

Terapi 
Tempat Terapi Kota 

Daerah 

Pelayanan 

POPAA (Ibu 

Anita) 

Jl. Mahesa Raya No. 45 

A 

Semarang 

Telp. (024) 723656, 

723641 

Semarang Semarang, 

Demak 

Purwodadi 

Sekolah 

Khusus " 

BINTANGKU" 

Jl. Mulawarman Utara I 

No. 39 

Tembalang - Semarang 

Jawa Tengah  

Telp. (024) 70784877 

Semarang Kota 

Semarang, 

Kabupaten 

Semarang 
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Sekolah 

Khusus 

Autisme 

"Bina Anggita 

Magelang" 

Kampus I 

Jambesari 

RT.004/RW.214 

Kelurahan Wates, Kec. 

Magelang Utara, Kota 

Magelang  - Jawa 

Tengah 546113 

Telp. 08122728856 (M. 

Yasin, S.Pd) 

Magelang  Magelang, 

Wonosobo, 

Temanggung

, Purbalingga  

Yayasan Bina 

Anak Autisme 

“TORISON” 

ln. Sidan, Glondongan, 

Polokarto 

Sukoharjo Sukoharjo, 

Wonogiri 

AGCA Centre 

Solo 

ln. Tirtosari 30 B Solo Solo, Klaten 

YPAC SLB 

Autisme 

“Mitra 

Ananda” 

YPAC SLB Autisme 

“Mitra Ananda” 

Karanganyar Karanganyar, 

Solo 

PLA-Sragen Jl. Kapten Tendean 

Sragen Wetan, Kab 

Sragen 

Sragen Jawa Tengah 

(Timur), 

Jawa Timur ( 

Barat) 

Sumber :Diolah dari berbagai sumber 

 

3.8 Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Tata Ruang Daerah 

 Secara umum, untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah 

Kota Salatiga, maka ditetapkan strategi dan kebijakan perencanaan 

ruang wilayah serta strategi perencanaan ruang wilayah. Seperti yang 

telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. 

Pusat Rehabilitsi dan Terapi Anak Autis termasuk area zona pelayanan 

umum yang meliputi kawasan pendidikan dan kesehatan pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah kota Salatiga. 
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Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Salatiga 
Sumber : Perda No 4 Tahun 2011 Kota Salatiga 

 

Kebijakan pengembangan pola ruang kota meliputi : 

1. Peningkatan fungsi kawasan lindung, dengan strategi : 

a. menetapkan kawasan lindung; 

b. menjaga kelestarian kawasan lindung; 

c. mengembalikan dan mengatur pemanfaatan tanah sesuai 

peruntukan fungsi lindung; 

d. melestarikan kawasan lindung cagar budaya; 

e. melakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang 

telah menurun fungsinya.  

2. Penyediaan Kota yang RTH proporsional, dengan strategi 

a. meningkatkan kuantitas RTH hingga 30 %; 

b. mengembalikan RTH sesuai fungsinya; 

c. mempertahankan RTH yang telah ada.  

3. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan 

efisien, dengan strategi: 

a. Menetapkan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya 

tamping lingkungan; 

b. Mengarahkan pengembangan kawasan industri di bagian 

Selatan kota; 
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c. Mengarahkan pengembangan kawasan pertanian lahan basah 

di bagian Timur kota; 

d. Mendorong pengembangan kawasan budi daya secara vertikal 

di kawasan kepadatan tinggi; dan 

e. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budi daya; 

f. Mengembangkan fasilitas olah raga berskala nasional dan 

internasional.  

4. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

negara, dengan strategi: 

a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam 

dan di sekitar 

b. Kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan 

dan keamanan; 

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi 

daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional yang 

mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan 

kawasan budidaya terbangun;  

d. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan. 

 

3.9 Lokasi Perencanaan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Pada dasarnya pusat rehabilitasi dan terapi autis termasuk area 

zona pendidikan dan kesehatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

kota Salatiga. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011 Pasal 58 ayat (1) 

Kota Salatiga, Kawasan Pelayanan Umum meliputi pendidikan 

peribadatan dan kesehatan berada di Kecamatan Sidorejo Salatiga dan 

tersebar di seluruh daerah Salatiga. 

3.4.5 Kriteria Pemilihan Rencana Site 

Terdapat beberapa Kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan memilih lokasi tapak perencanaan Pusat Rehabilitasi 

dan Terapi Autis, diantaranya: 

a. Peruntukan lahan atau tata guna lahan, penentuan lokasi 

harus sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap 

rencana pembangunan fisik dari peruntukan lahannya. 

Peruntukkan lahan disesuaikan dengan fungsinya sebagai 
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fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan yaitu pusat 

rehabilitasi dan terapi autis. 

b. Potensi meliputi kondisi bangunan sekitar yang mendukung, 

site terletak di daerah yang berdekatan dengan area 

pendidikan, fasilitas pendidikan, perdagangan, jasa, 

perkantoran, dan permukiman penduduk dengan sarana dan 

prasarana yang baik dan memadai. 

c. Luas lahan yang mencukupi, luas lahan harus mampu 

menampung semua aktifitas yang diwadahi serta 

memberikan kemungkinan pengembangan. Serta Kondisi 

fisik lokasi mendukung perencanaan dan perancangan 

bangunan serta mendukung kegiatan yang ada. 

d. Aksesibilitas pencapaian site harus dipertimbangkan 

terhadap jarak pencapaian menuju lokasi dan kemudahan 

pencapaian lokasi. Jarak pencapaian menuju lokasi relatif 

dekat / mudah dicapai. 

e. Memiliki jaringan infrastruktur yang memadai. 

f. Lokasi tidak termasuk dalam kategori daerah rawan banjir 

dan berkontur curam (karena untuk memudahkan 

aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus) 

g. Keamanan lingkungan site, kondisi lingkungan mampu 

mendukung keberadaan fasilitas meliputi, aspek keamanan 

dan kenyamanan sebagai bangunan yang menampung 

kegiatan anak – anak berkebutuhan khusus, site harus 

berada di daerah yang relatif aman, dalam arti arus lalu 

lintas tidak terlalu tinggi, lokasi berada di daerah yang tidak 

rawan kejahatan dan gangguan kebisingan cukup kecil serta 

tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. 

 

Dalam pemilihan site yang sesuai untuk bangunan pusat 

rehabilitasi dan terapi autis harus memperhatikan kriteria 

pemilihan site menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana 

dan prasarana sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah 
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menengah pertama luar biasa (SMPLB) dan sekolah menengah 

atas luar biasa  (SMALB) dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yang kemudian digunakan untuk menentukan 

pembobotan atau scoring pada masing - masing site agar 

didapatkan site terbaik. 

Menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 diantaranya : 

a. Site harus memenuhi ketentuan luas lahan minimun. Luas 

lahan yang dimaksud adalah luas lahan efektif yang dapat 

digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain 

atau berolahraga. 

b. Site terhindar dari potensi bahaya yang mengancam 

kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk 

penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan 

roda empat.  

c. Kemiringan site rata-rata kurang dari 150, tidak berada di 

dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.  

d. Site terhindar dari pencemaran air, kebisingan dan 

pencemaran udara. 

e. Site sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yaitu : 

a. Site peruntukkan untuk bangunan pendidikan harus berada 

di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan  sehat. 

b. Standar luasan site dalam satuan pendidikan dinyatakan 

dalam rasio luas lahan per peserta didik. 

c. Lokasi  site dekat dengan satuan pendidikan lainnya. 

d. Standar letak lahan atau site satuan pendidikan 

mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus 
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dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan 

pendidikan tersebut. 

e. Lokasi site harus mempertimbangkan keamanan, 

kenyamanan dan kesehatan lingkungan. 

Berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan, untuk 

mendapatkan lokasi / site yang memenuhi syarat sebagai 

bangunan pusat rehabilitasi dan terapi autis yang direncanakan 

secara obyektif, maka setelah menentukan kriteria pemilihan 

lokasi atau site seperti yang telah dipaparkan di atas. Ditentukan 

kawasan yang kriterianya dianggap sesuai dengan bangunan 

yang direncanakan yaitu pusat rehabilitasi dan terapi Autis. 

Kawasan yang dipilih, adalah kasawan pelayanan Umum yang 

merupakan daerah pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan 

koefisien dasar  bangunan (KDB) untuk bangunan pendidikan 

sebesar 40%, Ketinggian bangunan 4 lantai, koefisien lantai 

bangunan (KLB) 0-1,6 dan garis sempadan bangunan (GSB) 29 

meter karena berada di jalan arteri sekunder serta GSB 10 meter. 

Diambil 2 alternatif site perencanaan bangunan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Autis di Kota Salatiga, yang berada di 

kawasan Pelayanan Umum Kota Salatiga. Dua alternatif tapak 

tersebut akan diseleksi secara lebih detail, satu – persatu dengan 

pertimbangan masing – masing kriteria yang ada. Lokasi yang 

paling banyak masuk dalam seleksi dari tiap kriteria dianggap 

sebagai lokasi yang paling sesuai untuk membangun bangunan 

yang direncanakan. 

3.4.6 Alternatif Site 1 

Alternatif site 1 berada di Jalan Raya Suruh – Karang 

Gede, Sidorejo Lor Sidorejo, lokasi site sesuai tata guna lahan 

dengan fungsi fasilitas pelayanan umum, site di daerah yang 

berdekatan dengan area pendidikan seperti Universitas Kristen 

Satya Wicana dan permukiman penduduk dengan sarana 

prasarana dan jaringan infrastruktur yang baik dan memadai, 

luas site mencukupi jika diperuntukkan sebagai bangunan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Autis dengan aksesibilitas yang mudah 
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karena site dapat dilalui kendaraan umum maupun kendaraan 

pribadi, lokasi site tidak termasuk dalam kategori daerah rawan 

banjir dan berkontur curam, dengan keamanan lingkungan yang 

mendukung.Lokasi site dahulu bekas terminal Soko, terminal bus 

lama Kota Salatiga. 

Alternatif site 1, Jalan Raya Suruh – Karang Gede untuk 

perencanaan bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

adalah sebagai berikut : 

a. Alternatif site 1 berada di Jalan Diponegoro, Sidorejo Lor 

Salatiga yang termasuk dalam kawasan pelayanan Umum. 

b. Kondisi Eksisting lahan 

Luas Site     =  ± 2.26 Ha 

Koefisien Dasar Bangunan ( KDB )   = 40 % untuk  fasilitas  

umum pendidikan. 

Koefisien Luas Bangunan ( KLB ) = 0-1.6 untuk fasilitas 

umum pendidikan. 

Ketinggian bangunan setempat   = 1-maksimal 4 lantai. 

c. Karakteristik Site Jalan Diponegoro Sidorejo, Salatiga 

1) Aksesebilitas yang mudah. 

2) Dekat dengan pusat pendidikan kecamatan Sidorejo. 

3) Banyak tersedia fasilitas pendidikan dan fasilitas publik 

4) Kondisi udara rata-rata sejuk. 

5) Jaringan utilitas seperti listrik, telepon dan air bersih sudah 

mencapai pada site. 

6) Jenis kegiatan berupa pendidikan, permukiman, 

perdagangan dan jasa. 

7) Kondisi tapak saat ini lahan kosong, belum ada bangunan 

yang terbangun. 

d. Batasan site  

Utara  : Jalan Raya Diponegoro, Permukiman Penduduk. 

Timur  : Jalan Raya Diponegoro, Honda Salatiga Jaya. 

Selatan  : Lahan Kosong, Persawahan Masayarakat. 

Barat  : Rumah Penduduk, Persawahan. 
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ALTERNATIF SITE 1 

 

Gambar 3.4 Altertanif Site 1 
Sumber: Google Earth 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampak Alternatif Site 1 
Sumber: Dokumentasi Survei 

 
 

 

3.4.7 Alternatif Site 2 

Alternatif Site 2 berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 09 / RW. 07, 

Sidorejo Lor Sidorejo, Jawa Tengah, Indonesia lokasi site sesuai tata 

guna lahan dengan fungsi fasilitas pelayanan umum, site terletak di 

daerah yang berdekatan dengan area pendidikan seperti SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga, Wisma Baptis Bukit Soka Salatiga dan 

permukiman penduduk dengan sarana, prasarana dan jaringan 
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infrastruktur yang baik dan memadai, luas site mencukupi jika 

diperuntukkan sebagai bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

dengan aksesibilitas yang cukup mudah karena site dapat dilalui 

kendaraan pribadi, lokasi site tidak termasuk dalam kategori daerah 

rawan banjir dan berkontur curam, dengan keamanan lingkungan yang 

cukup mendukung.  

Alternatif site 2, Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 09 / RW. 07, untuk 

perencanaan bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis adalah 

sebagai berikut : 

a. Alternatif site 2 berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 09 / RW. 

07, Sidorejo Lor Salatiga yang termasuk dalam kawasan 

pelayanan Umum. 

b. Kondisi Eksisting lahan 

- Luas Site   =  ± 2.72 Ha. 

- Koefisien Dasar Bangunan = 60 % untuk  fasilitas 

  ( KDB )   umum pendidikan. 

- Koefisien Luas Bangunan = 0– 1.6 untuk 

  ( KLB )  fasilitas umum pendidikan. 

- Ketinggian bangunan   = 1 – maks 4 lantai . 

c. Karakteristik Site Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 09 / RW. 07, 

1) Aksesebilitas yang mudah 

2) Dekat dengan pusat pendidikan Kecamatan Sidorejo 

3) Banyak tersedia fasilitas pendidikan dan fasilitas publik 

4) Kondisi udara sejuk 

5) Jaringan utilitas seperti listrik, telepon dan air bersih sudah 

mencapai pada site 

6) Jenis kegiatan berupa pendidikan, permukiman, 

perdagangan dan jasa 

7) Kondisi tapak saat ini lahan kosong, belum ada bangunan 

yang terbangun 

d. Batasan site  

Utara  : Lahan Kosong. 

Timur  : Lahan Kosong. 

Selatan  : Permukiman Penduduk. 
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Barat  : Wisma Baptis Bukit Soka Salatiga 

Aternatif Site 2 

 

Gambar 3.6 Alternatif Site 2 
Sumber : Google Earth 

 

 

 

Gambar 3.7 Tampak Alternatif Site 2 
Sumber : Dokumentasi Survei 

 
 

3.4.8 Pemilihan Site 

Kriteria pemilihan site untuk pusat rehabilitasi dan terapi autis 

adalah sebagai berikut : 

a. Luas Lahan ( Bobot 10%) 

Memenuhi luas lahan minimum untuk bangunan Pusat 

Rehabillitasi dan Terapi Autis serta dapat dilakukan 

pengembangan dikemudian hari. 
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b. Aksesibilitas (bobot 20%) 

Pencapaian site mempertimbangkan jarak pencapaian 

menuju lokasi dan kemudahan pencapaian lokasi. Jarak 

pencapaian menuju lokasi relatif dekat / mudah dicapai serta 

memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. 

c. Keamanan (bobot 20%). 

Kemiringan site kurang dari 150 atau kondisi site yang 

relatif datar untuk kemudahan aksesibilitas anak 

berkebutuhan khusus. Serta keamanan lingkungan site, 

kondisi lingkungan mampu mendukung keberadaan fasilitas 

meliputi, aspek keamanan dan kenyamanan sebagai 

bangunan yang menampung kegiatan anak – anak 

berkebutuhan khusus. 

d. Kondisi lingkungan (bobot 20%) 

Terhindar dari pencemaran air (tidak termasuk dalam 

daerah rawan banjir), kebisingan (Jauh dari tingkat 

kebisingan yang tinggi) dan tanpa pencemaran udara  

e. Infrastruktur (bobot15%) 

Memiliki jaringan infrastruktur yang memadai. Seperti 

jaringan air bersih dan air kotor, jaringan telepon serta 

jaringan listrik. 

f. View (bobot15%) 

View site yang menarik, untuk mendukung kegiatan yang 

ada pada kegiatan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis, 

khususnya untuk kegiatan rehabilitasi dan terapi. 
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Berikut adalah hasil scoring tapak bangunan pusat rehabilitasi 

dan terapi autis : 

Tabel 3.4 Scoring Site 1 

Kriteria Bobot 
Site 1 

Kondisi N B.N 

Luas lahan 10 % - ± 2.260 Ha sesuai untuk 

bangunan Pusat Rehabilitsi 

dan Terapi Autis. 

9 0,9 

Aksesibilitas  20 % - Mudah dijangkau dengan 

kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum 

- Site berada di pinggir jalan 

nasional. 

- Pencapaian site tidak 

terganggu oleh aktivitas 

kendaraan 

10 2 

Keamanan 20 % - Kondisi site yang datar, 

sangat mendukung untuk 

kemudahan aksesibilitas anak 

berkebutuhan khusus 

8,5 1,7 

Kondisi 

Lingkungan 

20 % - Tidak banjir ketika hujan 

deras 

- Site Berada dekat dengan 

kawasan pendidikan UKSW 

- Kondisi jalan cukup padat 

kendaraan 

- Kondisi site cukup tenang dari 

sumber kebisingan 

7,5 1,5 

Kelengkapan 

infrastruktur 

15 % - Memiliki kelengkapan 

infrastruktur 

9 1,35 

View 15 % - View to site dan from site 

sangat yang menarik 

9 1,35 

Jumlah nilai pembobotan 8,80 

Sumber : Analisa Penulis 
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Tabel 3.5 Scoring Site 2 

Kriteria Bobot 
Site 2 

Kondisi N B.N 

Luas lahan 10  % - ± 2,730 Ha sangat efektif 

untuk bangunan pusat 

rehabilitasi dan terapi autis. 

8 0,8 

Aksesibilitas  20 % - Mudah dijangkau dengan 

kendaraan pribadi 

- Site berada di area jalan 

permikiman penduduk 

- Pencapaian site tidak 

terganggu oleh aktivitas 

kendaraan yang padat 

9 1,8 

Keamanan 20 % - Kondisi site yang cukup datar, 

sangat mendukung untuk 

kemudahan aksesibilitas anak 

berkebutuhan khusus 

- Site yang relatif aman karena 

berada di kawasan 

pendidikan dan permukiman 

8,0 1,6 

Kondisi 

Lingkungan 

20 % - Tidak banjir ketika hujan 

deras 

- Kondisi jalan yang tidak padat 

kendaraan 

- Site dekat dengan kawasan 

pendidikan SMA 

Muhammadiyah Salatiga dan 

Wisma Baptis Bukit Soka 

- Kondisi site cukup tenang 

jauh dari sumber kebisingan 

9 1,8 

Kelengkapan 

infrastruktur 

15 % - Memiliki cukup kelengkapan 

infrastruktur 

8 1,2 

View 15 % - View to site yang menarik 

- View from site menarik 

8 1,2 

Jumlah nilai pembobotan 8,4 

Sumber : Analisa Penulis 
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3.10 .................................................................................................................... L

okasi Perencanaan Terpilih 

Dengan melihat potensi yang ada di setiap site dengan kelebihan 

dan kelemahan masing-masing site, serta dengan pegangan analisa dan 

pembobotan alternatif  site, maka site yang terpilih adalah Alternatif  site 1 

merupakan lahan kosong bekas lahan terminal lama Soka Salatiga dengan 

luas site ± 2,260 Ha yang berlokasi di Jalan Diponegoro Jalan Raya Suruh 

– Karanggede, Sidorejo, Salatiga. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.8 Site Terpilih 
Sumber Dokumen Penulis 
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Gambar 3.9 Gambar Site Terpilih 

Sumber : Analisa Penulis 

Lokasi site terpilih, dengan peraturan bangunan sebagai berikut : 

a. Potensi kawasan merupakan pusat kegiatan pendidikan dengan 

sekala ragional. 

b. KDB untuk fasilitas umum pendidikan yaitu sebesar 40 % 

c. KLB untuk fasilitas umum pendidikan yaitu sebesar 1,6 

d. Ketinggian bangunan yaitu 1 sampai dengan maksimal 4 lantai 

3.5.4 Batas Administrasi Lokasi 

Site berada di area sekitar perdagangan dan jasa serta area 

pendidikan Kecamatan Sidorejo Salatiga, site berbatasan 

langsung dengan : 

Utara  : Jalan Raya Diponegoro, Permukiman Penduduk. 

Timur  : Jalan Raya Diponegoro, Honda Salatiga Jaya. 

Selatan  : Lahan Kosong, Persawahan Masayarakat. 

Barat  : Rumah Penduduk, Persawahan. 

3.5.5 Interkoneksi Moda Transportasi 

Site terilih berada di pinggir Jalan Nasiaonal Diponegoro 

Salatiga, yang dilalui oleh bus antar kota dalam provinsi, angkutan 
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umum dalam kota. Site juga sangat mudah untuk di akses oleh 

kendaraan pribadi dari kota kota sekitar Salatiga. 

 

3.5.6 Sarana Penunjang 

Sarana penunjang site terpilih adalah sebagai berikut : 

a. Site berada dekat dengan fasilitas pendidikan. 

b. Site berada pada kawasan yang tepat untuk pendidikan. 

c. Site berada di Jalan Nasional Diponegoro Salatiga, dapat 

diakses dengan mudah. 

d. Site dilalui kendaraan umum. 

e. Jaringan listrik, telepon dan air bersih sudah mencapai pada 

site. 

f. Kontur site lantai sehingga cukup memudahkan akseibilitas 

anak berkebutuhan khusus. 

g. Ukuran site yang luas sangat sesuai untuk bangunan pusat 

rehabilitasi dan terapi autis. 
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BAB IV 

PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PUSAT REHABILITASI DAN TERAPI ANAK AUTIS DI 

SALATIGA 

 

4.7 Dasar Pendekatan 

Metode Pendekatan dilakukan sebagai pedoman dalam menyusun 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ). 

Dengan metode pendekatan, diharapkan perencanaan dan 

perancangan mencapai hasil yang optimal dalam memenuhi fungsi, 

persyaratan ruang, dan estetika dalam tampilan arsitektur secara 

keseluruhan. Dasar-dasar pendekatan yang digunakan pada Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis meliputi, pendekatan aspek kontekstual, 

pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek struktural, pendekatan 

aspek kinerja, dan pendekatan aspek arsitektural yaitu pendekatan 

berdasarkanperilaku anak autis dalam desain. 

 

4.8 Pendekatan Aspek Fungsional 

Konsep dasar pendekatan fungsional yang digunakan untuk landasan 

perencanaan bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di Kota 

Salatiga adalah sebagai berikut :  

a. Pusat Rehabilitasi danTerapi Anak Autis adalah bangunan yang 

mengutamakan fungsi bangunan sebagai bangunan rehabilitasi dan 

terapi dengan kelengkapan fasilitas dan utilitas, hubungan antar ruang, 

keamanan dan kenyamanan serta juga sirkulasi namun tetap 

memperhatikan tampilan aspek arsitektur bangunan. 

b. Menggunakan pendekatan desain Arsitektur Perilaku agar fungsi 

bangunan dapat digunakan oleh semua pengguna khususnya anak 

penyandang Autis. 

c. Penampilan bangunan dan penyelesaian desain bangunan 

mengutamakan dengan pendekatan perilaku untuk anak penyandang 

autis akan mendukung proses rehabilitasi dan terapi anak autis serta 
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dapat membuat anak merasa senang aman dan nyaman berada di 

dalam bangunan. 

d. Bangunan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis juga mempunyai 

fungsi penunjang kegiatan bagi para penderita autis, bagi para 

pengantar maupun sarana bagi para pengunjung yang akan melakukan 

penelitian mengenai autisme, sehingga disediakan perpustakaan, 

workshop. 

  

4.2.9 Analisa Jenis Layanan dan Terapi Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi  Anak Autis 

Pusat rehabilitasi dan terapi anak autis sebagai prasarana 

pelayanan umum memiliki fungsi erat kaitannya dengan faktor-faktor 

sosial dan kebudayaan. Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

akan memberikan pelayanan bagi masyarakat umum untuk sekedar 

berkonsultasi, melakukan penelitian, atau mencari informasi namun 

secara khusus bagi para anak penyandang autis. 

 Cakupan pelayanan bangunan pusat rehabilitasi dan terapi 

autis berskala regional Jawa Tengah, dengan berada di Kota Salatiga 

yang secara geografis berada di tengah Provinsi Jawa Tengah, 

sehingga dapat dengan mudah melayani dari seluruh penjuru Jawa 

Tengah. 

Jenis - jenis terapi Penyandang Autis berdasarkan pada analisa 

dari para terapis terhadap anak asuhnya yaitu anak penyandang 

autis. Kemudian dihasilkan suatu program dengan beberapa tahapan 

tergantung dari anak autis itu sendiri. Dengan demikian satu anak 

bisa mendapatkan lebih dari 1 program terapi dalam satu tahapan 

program terapi. 

 

4.2.10 Pendekatan Pelaku dan Aktifitas Kegiatan 

a. Identifikasi Pelaku Kegiatan 

1. Anak Autis 

 Anak Autis merupakan anak autis yang menjalani terapi 

dengan berangkat pagi dan pulang sore atau yang biasa 

disebut dengan pelayanan rawat jalan. Anak dengan jenis 
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pelayanan rawat jalan biasanya merupakan anak autis 

dengan tingkatan rendah – sedang. 

 Anak autis yang tinggal di asrama yaitu anak penyandang 

autis dengan tingkatan rendah – tinggi atau anak autis yang 

harus melakukan terapi dengan serius serta anak autis yang 

berasal dari luar kota yangmembutuhkan tempat menginap. 

2. Pengelola 

 Kepala/pimpinan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 Terapis 

 Administrasi/Tata Usaha  

 Karyawan dan Staff 

 Pengelola Asrama 

 Pengelola Servis 

3. Orang Tua 

Merupakan pendamping sekaligus pengantar/penjemput 

bagi anak peyandang autis. Ada yang sekedar mengantar ada 

yang menunggu anak autis selama menjalani terapi. 

4. Pengunjung non pengantar/penjemput. 

Pengunjung umum yang melakukan riset/penelitian, studi, 

pers, atau instansi luar tertentu yang melakukan kunjungan 

secara formal maupun semi formal. 

5. Pelaku Kegiatan lain 

Pelaku kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan 

servis seperti pemasok bahan kebutuhan makanan, peralatan 

terapi, workshop atau pelatihan, dll. 
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b. Pendekatan Kegiatan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

1. Anak Autis dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a) Anak Autis  

 

 

Gambar 4.1 Analisa Alur Kegiatan Anak Autis 
Sumber Analisa Penulis 

 

b) Anak Autis yang tinggal di Asrama 

 

 

Gambar 4.2 Analisa Alur Kegiatan Anak Autis di Asrama 
Sumber Analisa Penulis 

 
 

2. Pengelola 

Pelaku dari kegiatan pengelola adalah yang 

bertanggungjawab dan bekerja pada pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis dengan pembagian tugas sesuai dengan 

keahlian masing masing, meliputi : 

 Kepala/pimpinan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 Terapis 

Datang 

Pendaftaran/ 
informasi 

Terapi 

Konsultasi 

Pemeriksaan 

 Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Tempat Parkir 

Datang 

Informasi 

Terapi 

Konsultasi 

Pemeriksaan 

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Menginap 

Berangkat 

Pulang 
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 Administrasi/Tata Usaha  

 Karyawan dan Staff 

 Pengelola Asrama 

 Pengelola Servis 

 

Gambar 4.3 Analisa Alur Kegiatan Pengelola 
Sumber Analisa Penulis 

 

3. Orang Tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Analisa Alur Kegiatan Orang Tua Penderita 
Sumber : Analisis Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Parkir 

Datang  

Absensi  

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Pengelolaan 

Kegiatan 

Beristirahat 

Masuk  

Datang 

Pendaftaraan 

Workshop 

Konsultasi 

Menunggu 

KE Toilet 

Makan 

Beribadah 

Membaca Buku 

Seminar 
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4. Pengunjung non pengantar/penjemput 

 

Gambar 4.5 Analisa Alur Kegiatan Pengunjung Non Pengantar/Penjemput 
Sumber Analisa Penulis 

 

5. Pelaku kegiatan lain 

 

Gambar 4.6 Analisa Alur kegiatan Pelaku Kegiatan lain 
Sumber Analisa Penulis 

 
 

4.2.11 Analisa Peruangan 

Dalam perencanaan dan perancangan bangunan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis ini, sasaran utama pelayanannya 

ialah seluruh anak di Jawa Tengah yang menderita autis. 

Secara khusus, Jumlah pengguna bangunan Pusat Rehabilitasi 

dan Terapi Anak Autis ini dibagi menjadi : 

1. Penderita Autis 

a. Anak Terapi  : ± 160 Anak 

b. Anak Transisi  : ± 20 Anak 

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Datang 

Registrasi 

Tempat Parkir 

Workshop 

Berdiskusi 

Membaca Buku 

Meneliti 

Menginap 

Masuk  

Tempat Parkir 

Datang Pemerikasaan 

Metetakkan barang 

Melakukan Kegiatan Pulang 
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2. Terapis ± 36 orang   

Berdasarkan dengan studi kasus bahwa 1 orang terapis 

hanya di perbolehkan untuk mengasuh 5 anak asuh 

penyandang autis, min 4 orang terapis untuk 1 jenis terapi. 

3. Pengelola ± 36 orang 

Tabel 4.1 Spesifikasi Pekerjaan Pengelola  

Bidang Spesifikasi Pekerjaan Jumlah 

Kebutuhan 

Pengelola Kepala/ Pimpinan 1 

Sekretaris Kepala  1 

Intern Staf ( Ka TU, Kemanan, 

Keuangan, Humas) 

4 

Administrasi 8 

Pengelola Asrama 2 

Staff Sevis Custumer Service 1 

Keuangan 2 

Humas 2 

Petugas Perpustakaan 2 

Staff Keamanan 5 

Staff Utilitas 3 

Staff MEE 3 

Tukang Kebun  2 

Jumlah 36 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

4. Pengantar / Penjemput : ± 90 orang pengantar asumsi 

berjumlah setengah dari jumlah anak penderita autis 

perorangan atau keluarga, dikarenakan waktu terapi di bagi 

menjadi 3 rombel dalam sehari. 

5. Pengunjung non pengantar / penjemput : ± 50 orang meliputi 

calon penderita yang berkonsultasi dan mencari informasi, 

perorangan - kelompok yang melakukan penelitian, mencari 

informasi, melakukan studi banding. 
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4.2.12 Analisa Kebutuhan Ruang 

Penentuan kebutuhan ruang didasarkan pada kriteria-kriteria : 

a) Macam pelaku kegiatan   

b) Macam kegiatan yang ada                         

Berdasarkan pada kriteria tersebut diatas, maka kebutuhan ruang 

pada pusat rehabiitasi narkoba dibedakan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Pelaku Kegiatan, Aktifitas dan Kebutuan Ruang  

Pelaku 
Kegiatan 

Spesifikasi 
Pelaku 

Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 

Anak Autis 
Usia 0,5 – 
12 tahun 

Anak Autis 
Rawat Jalan 

Datang/Pulang 
Hall Penerima 

Informasi 
Resepsionis 

Pendaftaran 
R. Pendaftaran 

Konsultasi 
R Konsultasi 

Pemeriksaaan 
R Assesment 

Terapi 
R. Terapi 

Bermain 
R Bermain 
(Observasi) 

Berolahraga 
R. Olahraga 

Makan 
R Makan 

Beribadah 
Musholla 

Ke Toilet 
Lavatory 

Anak Tinggal Di 
Asrama 

Datang/Pulang 
Hall Penerima 

Informasi 
Resepsionis 

Pendaftaran 
R. Pendaftaran 

Konsultasi  
R Konsultasi 

Pemeriksaaan 
R Assesment 

Terapi 
R. Terapi 

Bermain 
R Bermain 
(Observasi) 

Berolahraga 
R. Olahraga 
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Tidur 
Asrama 

Makan 
R Makan 

Beribadah 
Musholla 

Ke Toilet 
Lavatory 

Pengelola Terapis 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 

Menyiapkan 
Dokumen 

Ruang Terapis  

Membaca buku  
Perpustakaan 

Konsultasi 
R konsultasi  

Berdiskusi 
R Diskusi 

Membimbing 
Workshop 

R Workshop 

Menerapi  
R Terapi 

Makan  
Kantin 

Beribadah 
Musholla 

Pergi ke Toilet 
Lavatory 

Pimpinan 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 

Pesiapan 
Ruang 
Pimpinan 

Pengecekan 
Lapangan 

Selasar, 
Asrama 

Rapat 
R Rapat 

Menerima Tamu 
R Tamu 

Istirahat 
R Istirahat 

Ibadah 
Musholla 

Makan 
Pantry 

Ke Kamar mandi 
Lavatory 

Sekretaris 
Kepala 

Memarkir kendaraan 
Tempat Parkir 

Bekerja 
R. Sekretaris 
Pimpinan 

Rapat 
R Rapat 

Istirahat 
R Istirahat 

Ibadah 
Musholla 
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Makan 
Pantry 

Ke Kamar mandi 
Lavatory 

Intern Staff 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 

Bekerja 
Ruang Ka Staff 
Intern 

Rapat 
R Rapat 

Istirahat 
R Istirahat 

Ibadah 
Musholla 

Makan 
Pantry 

Ke Kamar mandi 
Lavatory 

Administrasi 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 

Bekerja 
Ruang 
Administrasi 

Menerima Tamu 
R Pendaftaran 

Rapat 
R Rapat 

Istirahat 
R Istirahat 

Ibadah 
Musholla 

Makan 
Pantry 

Ke Kamar mandi 
Lavatory 

Pengelola 
Asrama 

Memarkir kendaraan 
Tempat Parkir 

Bekerja 
R. Admin 
Asrama 

Pengecekan 
Lapangan 

Selasar, 
Asrama 

Menerima Tamu 
R Tamu 

Rapat 
R Rapat 

Istirahat 
R Istirahat 

Ibadah 
Musholla 

Makan 
Kantin  

Ke Kamar mandi 
Lavatory 

Pengelola Custumer 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 
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Servis Service 
Bekerja 

R. CS 

Rapat 
R Rapat 

Menerima tamu  
Resepsionis 

Istirahat 
R Istirahat 

Makan 
Pantry 

Beribadah 
Musholla 

Ke Kamar Mandi  
Lavatory  

Petugas 

Perpustakaan 

Memarkir kendaraan 
Tempat Parkir 

Datang/Pulang 
Hall 

Bekerja 
Perpustakaan 

Rapat 
R Rapat 

Istirahat 
R Istirahat 

Makan 
Pantry 

Beribadah 
Musholla 

Ke Kamar Mandi  
Lavatory  

Staff Keamanan Datang Hall 

Persiapan R. Karyawan 

Pengamanan/ jaga R.Keamanan / 
Pos Jaga 

Ibadah Mushola 

Makan Kantin 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Staff Utilitas Datang Hall 

Persiapan R. Karyawan 

Membersihkan Hall, Selasar 

Meyimpan Alat Gudang Alat 

Makan Kantin 

Beribadah Musholla 

Ke Kamar Mandi 
Lavatory 

Orang tua  
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 
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anak autis 
Datang/Pulang 

Hall 

Berkonsultasi 
R Konsultasi  

Menemani 
pemeriksaan 

R Assesment 

Mencari informasi 
Resepsionis 

Megawasi dan 
menunggu anak 

R Tunggu 

Membaca buku 
Perpustakaan 

Mengikuti workshop 
R Workshop 

Makan 
Kantin 

Beribadah  
Musholla 

Ke Kamar Mandi 
Lavatory 

Pengunjung 
nonpengantar/
penjemput 

 
Memarkir kendaraan 

Tempat Parkir 

Masuk/ keluar 
Hall/Lobby 

Pendaftaran 
R Pendafaran 

Berdiskusi 
R Seminar 

Berkumpul  
R Tunggu 

Mencari informasi 
Resepsionis 

Melakukan studi 
R Terapi, 
selasar, Asrama 

Tidur 
Asrama 

Makan 
Kantin 

Beribadah 
Musholla 

Pergi k toilet 
Lavatory 

Pelaku 
kegiatan Lain 

 
Memarkir kendaraan Loading Dock 

Pemeriksaan  Pos Jaga 

Meletakan barang Gudang 

Makan  Kantin 

beribadah Musholla 

Ke kamar mandi Lavatory 

Sumber Analisa Penulis 2016 
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4.2.13 Analisa Pengelompokan Jenis Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Aktifitas – aktifitas yang terjadi pada bangunan ini secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi pada bagunan ni 

secara keseluruhan. Berikut ini aktifitas yang terjadi pada pusat 

rehabilitasi dan terapi anak autis: 

a. Aktivitas Penerimaan awal 

Hall penerima, Resepsionis, R. Informasi, R. Administrasi, 

Ruang Tunggu, Lavatory. 

b. Aktivitas Terapi 

Hall, R Tunggu, Reseptionis, R. Konsultasi, R Assesmen, 

R Observasi, R. Terapi Okupasi, R Terapi Fisiologi, R Terapi 

Wicara, R Terapi Perilaku, R Terapi  Sensori Intregrasi, R 

Terapi Binadiri, R Terapi Snoezelen, R Terapi Bermain, R 

Transisi, R Pustaka Profesi, R Makan, Musholla, R 

Penyimpanan Sementara, Lavatory. 

c. Aktifitas Pelayanan Umum 

Hall, Resepsionis, R Tunggu, R Konsultasi, R Informasi, 

Perpustakaan, R Tamu, Aula, R Workshop, Kantin, Musholla, 

Lavatory. 

d. Aktivitas Pengelola 

R Pimpinan, R. Tata Usaha dan Karyawan, R Kepala TU, 

R. Kepala Bagian Keuangan, R. Kepala Kepegawaian, R. 

Kepala Keuangan, R. Tamu, R. Terapis, R. Rapat, R. 

Karyawan, Lounge, R. Istirahat Karyawan, Pantry, Mushola, 

Lavatory. 

e. Aktivitas Penunjang 

Hall/ Lobby, Asrama, Tempat Ibadah, Taman, 

Perpustakaan, R Seminar/ R Diskusi, Gazebo, KM/ Lavatory.  

f. Aktifitas Servis 

Tempat Parkir, Loading Dock, R Genset, R Trafo dan 

panel, Gudang Bahan Bakar, R. Tangki/ Pompa, R. PABX, R. 

Kontrol CCTV, R. Cleaning Servis dan Janitor, Security, 

Gudang Umum, KM/ WC 
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4.2.14 Analisa Besaran Ruang 

Dasar pertimbangan dalam penentuan luasan ruang yaitu : 

 Kapasitas dan jenis kegiatan yang diwadahi 

 Kebutuhan flow sebagai sirkulasi antar ruang 

 Jenis dimensi, layout yang digunakan 

 Standar luasan unit fungsi yang telah dibakukan 

 

Analisa pedekatan besaran ruang pada bagunan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis adalah sebagai berikut : 

Keterangan sumber Besaran ruang: 

NAD : Ernst Neufert, Architect Data. 

A  : Analisa Studi Banding. 

TSS : Josp De Chire and Jhon Hand Book, Time Server 

Standart for Building. 

KPMU : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

468/KPTS/1998. 

Sedangkan Standar Sirkulasi / Flow Area yang digunakan yaitu : 

• 5%-10% : Standar minimum sirkulasi 

• 20%  : Standar Kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

• 30%  : Tuntutan kenyamanan fisik 

• 40%   : Tuntutan kenyamanan psikologis 

• 50%  : Tuntutan spesifik kegiatan 

• 70%-100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

(Sumber : Time Saver Standard for Building Types, 2nd Edition) 
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Tabel 4.3 Analisa Besaran Ruang Kelompk Aktivitas Penerimaan Awal 

AKTIVITAS PENERIMAAN AWAL 

No Ruang Standar Sumber 

Direncanakan 

Kapasitas 
Jumlah 

Ruang 
Luasan 

1 Hall / 

Lobby 

1,5 m2 / orang NAD 50 Orang 1 75 m2 

2 Ruang 

Informasi 

Ruang Kerja 4,5 

m2 / Orang 

TSS 2 Orang 1 9 m2 

Ruang Arsip 

0,8 m2 / rak 

Asumsi 2 rak 

dokumen 

1 1,6 m2 

3 Ruang 

Administr

asi 

Ruang kerja 4,5 

m2 / orang 

TSS 4 orang 1 18 m2 

Ruang Duduk 

2,5 m2 / orang 

NAD 6 Orang 1 15 m2 

Ruang Arsip  

0,8 m2 / rak 

Asumsi 2 rak 

dokumen 

1 1,6 m2 

5 Ruang 

tunggu 

Ruang duduk 

2,5 m2/orang 

NAD 25 orang o 1 62,5 m2 

6 Lavatory Wastafel 1,5 

m2/orang 

asumsi 4 laki-laki, 

4 

perempuan 

1 12 m2 

WC 2,5 

m2/Orang 

As 

 umsi 

4 laki-laki, 

4 

perempuan 

1 20 m2 

Jumlah 214,7 m2 

Flow 40% 85,88 m2 

Jumlah Total 300,6 m2 

Sumber Analisa Penulis 2016 
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Tabel 4.5 Analisa Besaran Ruang Kelompok Aktifitas Terapi  

AKTIVITAS TERAPI 

No Ruang Standar Sumber 

Direncanakan 

Kapasitas 
Jumlah 

Ruang 
Luasan 

1 Hall / Lobby 1,5 m2 / orang NAD 10 Orang 1 15 m2 

2 Reseptionis Meja 1,5 m2 / 

Orang 

TSS 2 Orang 1 3 m2 

Rak Arsip 

0,8 m2 / rak 

Asumsi 1 rak 

dokumen 

1 0,8 m2 

3 Ruang 

tunggu 

Ruang duduk 

2,5 m2/orang 

NAD 6 orang 1 15 m2 

4. Ruang 

Konsultasi 

Ruang Kerja 

14,5 m2/ 

Ruexexang 

NAD 1 Anak, 2 

Orang tua, 

1 Psikolog, 

T. Periksa, 

Lemari 

2 29 m2 

5 Ruang 

Assesmen 

Ruang Kerja 

32 m2 / Ruang 

NAD 1 Anak, 2 

Orang tua, 

1 Psikolog, 

T. Periksa, 

Lemari 

2 64 m2 

6 Ruang 

Observasi 

Ruang Kerja 

32 m2/ Ruang 

A 1 Anak, 1 

Psikolog, 

Area 

Bermain 

4 128 m2 

7 Ruang 

Observasi 

Ruang Kerja 

32 m2/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Psikolog, 

Area 

Bermain 

4 128 m2 

8 R. Terapi 

Okupasi 

R. Terapi 16 

m2/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Terapis, 

Meja, 

4 64 m2 
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Lemar, Alat 

9 R. Terapi 

Fisioterapi 

R. Terapi 20 

m2/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Terapis, 

Alat 

4 80 m2 

10 R. Terapi 

Wicara 

R. Terapi 9 

m2/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Terapis, 

Meja 

Lemari,Alat 

4 36 m2 

11 R. Terapi 

Perilaku 

R. Terapi 9 m2 

/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Terapis, 

Meja 

Lemari,Alat 

4 36 m2 

 
 
 

12 R. Terapi 

Sensori 

Intregrasi 

R. Terapi 30 

m2/ Ruang 

NAD 2 Anak, 2 

Terapis, 

Peralatan 

2 60 m2 

 
 
 

13 R. Terapi 

Binadiri 

R. Terapi 64 

m2/ Ruang 

NAD 2 Anak, 2 

Terapis, 

Peralatan 

2 128 m2 

 
 
 

14 R. Terapi 

Snoezelen 

R. Terapi 16 

m2/ Ruang 

NAD 1 Anak, 1 

Terapis, 

Peralatan 

4 64 m2 

 
 
 

15 R. Terapi 

Bermain 

R. Terapi 48 

m2/ Ruang 

NAD 2 Anak, 2 

Terapis, 

Peralatan 

2 96 m2 

 
 
 

16 R. Kelas 

Transisi 

R. Kelas 18 

m2/ Ruang 

NAD 2 Anak, 2 

Terapis, 2 

Guru 

Peralatan 

2 36 m2 

 
 
 

17 Ruang 

Pustaka 

Profesi 

Ruang Baca 

3,5 m2 / Orang  

NAD 4 Terapis, 

Meja, Kursi 

1 14 m2 

 

Ruang Arsip 

0,8 m2 / Rak 

NAD 4 Rak Buku 1 3,2 m2 

 

18 Pantry  Pantry kecil, 

peralatan 

NAD Perabot 5,5 

m²,14 m² 

1 19,5 m2 
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masak dirty utility 

19 Mushola T. Ibadah, t. 

Wudhu + KM/ 

WC 

Asumsi 5 laki-laki, 

5 

perempuan 

 64 m² 

20 Ruang 

Gudang 

Arsip 

Rak Arsip 

0,8 m2 / rak 

Asumsi 10 rak 

dokumen 

1 8 m2 

21 Lavatory Wastafel 1,5 

m2/orang 

Asumsi 4 laki-laki, 

4 

perempuan 

1 12 m2 

WC 2,5 

m2/Orang 

Asumsi 4 laki-laki, 

4 

perempuan 

1 20 m2 

Jumlah 1123,5 m2 

Flow 40% 449,4 m2 

Jumlah Total 1572,9 m2 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

Tabel 4.5 Analisa Bersaran Ruang Kelompok Aktifitas Pelayanan Umum 

AKTIVITAS PELAYANAN UMUM 

No Ruang Standar Sumber 

Direncanakan 

Kapasitas 
Jumlah 

Ruang 
Luasan 

1 Hall / 

Lobby 

1,5 m2 / orang NAD 50 Orang 1 75 m2 

2 Resepsio

nis 

Ruang Kerja 4,5 

m2 / Orang 

TSS 2 Orang 1 9 m2 

Ruang Arsip 

0,8 m2 / rak 

Asumsi 2 rak 

dokumen 

1 1,6 m2 

3 Ruang 

tunggu 

Ruang duduk 

2,5 m2/orang 

NAD 25 orang 1 62,5 m2 

4 Ruang 

Informasi,

konsultasi 

Meja (0,6m²/ 

unit), kursi 

(0,25m²), 

NAD  2 Orang tua, 

1 Psikolog, 

Lemari 

1 3,8 m2 
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Umum Lemari (0,8 m²) 

5 Perpustak

aan 

R. Baca, 32 

modul 

berdiri 

@(1,5x1,5m), 

15 rak, 15 meja 

@(0,6x0,9m), 5 

almari 

@(0,6x1m), 32 

kursi 

(0,5x0,5) 

Asumsi 30 

pengunjung 

+ 

2 petugas 

1 176,3 m² 

2 Loker, @4 m² Asumsi 30 

pengunjung 

 

1 

Meja Petugas NAD 2 petugas 1 

Gudang, modul 

3x4 m 

Asumsi  1 

6 R. Tamu Modul 4x5 m NAD 4 orang 1 20 m² 

7 Aula Modul 8 x 16 

(1,5 

T.duduk) 

NAD 50-75 orang 1 128 m² 

8 Ruang 

Workshop 

Modul 6 x 10 

(2,2 

T.duduk) 

NAD 25-30 orang 1 64 m² 

2 Loker, @4 m² Asumsi 30 

pengunjung 

 

1 

9 Kantin  Tempat duduk 

@1,56 m² / 4 

org,  

Asumsi 30 – 40 

Pengunjung 

1 78,4 m² 

Perabot, 2,5 m², 

1,5 m² dirty 

utility 

Asumsi 1 Retail 

Kantin 

4 

10 Musholla T. Ibadah, t. Asumsi 5 laki-laki, 5  64 m² 
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Wudhu + KM/ 

WC 

perempuan 

11 Lavatory Wastafel 1,5 

m2/orang 

asumsi 4 laki-laki, 4 

perempuan 

1 12 m2 

WC 2,5 

m2/Orang 

asumsi 4 laki-laki, 4 

perempuan 

1 20 m2 

Jumlah 714,6 m2 

Flow 40% 285,84 m2 

Jumlah Total 1000,4 m2 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

Tabel 4.6 Analisa Besaran Ruang Kelompok Kegiatan 
Pengelola/Administrasi 

KEGIATAN PENGELOLA/ ADMINISTRASI 

NO Ruang Standar Sumber Direncanakan 

Kapasitas Jumlah Luasan 

1 Lobby 1,5 m²/ orang TSS 30 orang 1 45 m² 

2 Informasi R.Kerja 4,5 

m²/ orang, 

dan arsip 

TSS 2 orang , 2 

rak 

dokumen 

1 17 m² 

3 Ruang 

Pimpinan 

R. Pimpinan 

(6 m²/ orang) 

TSS 1 Orang 1 11,5 m² 

Sekretaris (3 

m²/ orang) 

NAD 1 Orang 1 

Ruang Arsip 

0,8 m²/ rak 

Asumsi 3 Rak Arsip 1 

4 R.Tamu Modul 4x5 m NAD 4 orang 1 20 m² 

5 R.Tata 

Usaha 

R. Kerja 4,5 

m²/ orang 

NAD 8 orang 1 36 m² 

6 R. Intern 

Staff 

R. Kepala TU 

(R. Kerja 9 

m²/ orang) 

NAD 1 orang 1 9 m² 

R. Kepala 

Keuangan 

NAD 1 orang 1 9 m² 
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(R. Kerja 9 

m²/ orang) 

R. Kepala 

Kepegawaian 

((R. Kerja 9 

m²/ orang) 

NAD 1 orang 1 9 m² 

7 

 

R. Kepala 

Humas ((R. 

Kerja 9 m²/ 

orang) 

NAD 1 orang 1 9 m² 

8 Ruang 

Terapis 

Meja kerja 

4,5 m²/ orang 

NAD 36 orang 1 162 m² 

9 R. 

Karyawan 

R. Humas 

4,5m²/ orang 

NAD 2 orang 1 9 m² 

R Keuangan 

4,5m²/ orang 

NAD 2 orang 1 9 m² 

R CS 4,5m²/ 

orang 

NAD 1 orang 1 4,5 m² 

10 R.Istirahat 1,3 – 1.9 m²/ 

orang 

NAD 12  orang 2 45,6 m² 

11 R. Rapat 20 modul 

duduk 

(0,8x0,6m), 

20 modul 

berdiri, 1 

meja (2x5m), 

almari 

(0,6x1) 

NAD 20 orang 1 18,2 m² 

12 Pantry Pantry kecil, 

peralatan 

masak 

NAD Perabot 5,5 

m²,14 m² dirty 

utility 

1 19,5 m2 

13 Musholla T. Ibadah, t. 

Wudhu + 

KM/ 

Asumsi 5 laki-laki, 5 

perempuan 

 64 m² 
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WC 

14 Lavatory Wastafel, 1,5 

m/ orang 

WC 2,56 m²/ 

orang 

Asumsi 4 laki-laki, 4 

perempuan 

2 64 m² 

15 Lounge Modul duduk 

@ 0,8x0,6 

M 

Asumsi Sofa dan 

meja 

 200 m² 

Jumlah 871,1 m² 

Flow 40 % 348,44 m² 

Jumlah total 1219,54 m² 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

Tabel 4.8 Analisa Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang  

KEGIATAN PENUNJANG 

No Ruang Standar Sumber Direncanakan 

Kapasitas Jumlah Luasan 

1 Hall / Lobby 1,5 m2 / orang NAD 20 Orang 1 30 m2 

2 Asrama Administrasi 

(4x4m) Lobby 8 

(1,5 m/ orang) 

R.Tamu (4x4m) 

20 R. Tidur 

(3x4m) 8 KM/ 

WC @ 1,5 m 

Asumsi 1 

Bangunan 

1 300 m² 

3 Perpustakaan R. Baca, 12 

modul 

berdiri 

@(1,5x1,5m), 

10 rak, 8 meja 

@(0,6x0,9m), 5 

almari 

@(0,6x1m), 12 

kursi 

Asumsi 10 

pengunjun

g + 

1 petugas 

1 43,67 m² 
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(0,5x0,5) 

1 Loker, @ 

2x2m 

Asumsi 12 

pengunjun

g 

 

1 

Meja Petugas Asumsi 1 petugas 1 

Gudang, modul 

2x3 m 

Asumsi  1 

4 Taman Taman (18x6m) Asumsi Pengunjun

g, anak 

Autis, 

pengelola 

1 216 m² 

5 Amphi theatre Modul 

(0,6x1,2).80 + 

flow 40 % 

Asumsi Anak Autis 

60 orang + 

Terapis 

1 80,64 m² 

6 Gazebo Modul duduk @ 

0,8x0,6 m 

Asumsi 3-5 orang 13 81,25 m² 

7 Plaza  Asumsi  1 1386 m² 

8 Lavatory Wastafel, 1,5 m/ 

orang 

WC 2,56 m²/ 

orang 

Asumsi 4 laki-laki, 

4 

perempua

n 

2 64 m² 

Jumlah 2201,56 m² 

Flow 40 % 880,64 m² 

Jumlah total 3082,20 m² 

Sumber Analisa Penulis 2016  

 

Tabel 4.9 Analisa Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Servis 

KEGIATAN SERVIS 

No Ruang Standar Sumber Direncanakan 

Kapasitas Jumlah Luasan 

1 Gudang 

Umum 

Modul 5 x 8 

m 

Asumsi  1 40 m² 

2 R.Tangki Modul 3 x 4 Asumsi 4 pompa 1 12 m² 
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/ 

Pompa 

m 

3 R.Genset Modul 6 x 9 

m 

Asumsi  1 54 m² 

4 R. PABX Modul 3 x 2 

m 

Asumsi  1 6 m² 

5 R. 

Kontrol 

CCTV 

2 R. Kerja 

@ 4x5 m 

Asumsi 3-4 petugas 1 40 m² 

6 Janitor Modul 2 x 2 

m 

Asumsi Peralatan 

kebersihan 

1 4 m² 

7 Loading 

Dock 

Modul 

parkir truk 

@6x5 

m + flow 40 

% 

Asumsi 2-3 truk 1 93,6 m² 

8 R. 

Cleaning 

Service 

15 Modul 

duduk (@ 

06x0,8m), 

15 loker (@ 

1x0,5m) + 

flow 40 % 

Asumsi 15 petugas 

cleaning 

service 

1 20,58 m² 

9 R. 

Security 

Modul 2 x 

2,2 m 

Asumsi 2-4 petugas 

Security 

4 17,6 m² 

 R Staf 

MEE 

Modul 2 x 

2,2 m 

Asumsi 2-3 petugas 

Security 

4 13,2 m² 

10 R Trafo 

& Panel 

Modul 3 x 5 

m 

Asumsi  1 15 m² 

11 Parkir Pengelola, 

15 Mobil 

@(3x4m), 

50 motor 

@(1x2m) 

Asumsi  1 280 m² 

 

Pengunjung Asumsi 1 670 m² 
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25 mobil 

@(3x4m), 

85 motor 

@(1x2m) 

12 KM/WC 

10 KM/ WC 

untuk 1 

orang 

@2x1,5 m 

Asumsi 20Anak Autis 

Pengunjung,  

Pengelola 

1 30 m² 

Jumlah 1296,00 m² 

exFlow 40 % 518,40 m² 

Jumlah total 1814,4 m² 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

Rekapitulasi Jumlah Besaran Ruang Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Anak Autis : 

Luas Aktifitas Penerimaan Awal =   300,6  m² 

Luas Aktifitas Terapi   = 1.572,9  m² 

Luas Aktifitas Pelayanan Umum = 1.000,4 m² 

Luas Aktifitas Pengelola  = 1.219,54 m² 

Luas Aktifitas Penunjang   = 3.082,20 m² 

Luas Akstifitas Servis   = 1.814,4 m²  +  

Total Jumlah Luas Keb Ruang = 8.999,05 m² 

Luas total adalah 8.999,05 m²  =  8.999,05  m²  

Sirkulasi horizontal 30%  =  2.699,72 m²  + 

Luas total    = 11.698,77  m²  

Luas lahan hijau 60%    =   7.019.26     m²  +    

          18.719 m²  

Jadi, luas total minimal site yang dibutuhkan adalah 18.719 m² 

 

4.2.15 Analisa Organisasi dan Hubungan Ruang   

Pola hubungan ruang merupakan susunan antar kelompok 

ruang yang mengacu pada keterkaitan yang erat maupun kurang 

erat, atau kebutuhan yang dimiliki ruang tersebut. 
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Dalam perencanaan mengenai organisasi serta pola hubungan 

ruang, mempertimbangkan hal sebagai berikut :   

 

a. Pelaku kegiatan   

b. Keterkaitan antar kegiatan   

c. Karakter dan tuntutan   

d. Keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 :Hubungan Kelompok Ruang Erat 

 : Hubungan Kelompok Ruang Kurang Erat 

Gambar 5.7 Skema Hubungan Kelompok Ruang 
Sumber Analisa Penulis 

 

4.2.16 Analisa Persyaratan Ruang 

Dalam suatu unsur lingkungan, yakni ruang mempunyai 

beberapa stimulus yang akan mempengaruhi indera manusia terlebih 

anak penyandang autis. Dari beberapa teori psikologi, menyebutkan 

bahwa ada sembilan alat indera yaitu penglihatan, pendengaran, 

kinestesis, vestibular, perabaan, temperature, rasa sakit, perasa serta 

penciuman. Semua alat indera tersebut dapat dijadikan stimulus yang 

dapat dimunculkan dari sebuah objek desain penataan ruang, interaksi 

manusia, berkomunikasi dengan ruang. Beberapa teori membuktikan 

bahwa dari berbagai macam stimulus yang ada, stimulus visual 

mempunyai kemampuan paling dominan dalam menciptakan sensasi. 

Kelompok Ruang 
Penerimaan Awal 

Kelompok Ruang 
Pelayanan Umum 

Awal 

Kelompok Ruang 
Pengelola 

Awal 

Kelompok Ruang 
Terapi 

Awal 

Kelompok Ruang 
Penunjang 

Awal 

Kelompok Ruang 
Servis 

Awal 
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Berdasarkan kemampuan kapasitas otak menangkap informasi 

(stimulus), maka dapat diperbandingkan kecepatan ragam stimulus 

dalam mempengaruhi individu. 

 

Gambar 4.8  Kecepatan Masing-Masing Stimuli, Bell (1980) 

Sumber : Dimensi Interior Vol.1 No.2 Desember, 2003 

Penciptaan sebuah ruang dengan berbagi macam desainnya 

yang secara nyata yakni merupakan stimulus visual bagi pengguna di 

dalamnya. 

a. Tuntutan Psikologis Ruang   

Dengan pertimbangan bahwa para penyandang autis 

mengalami masalah psikologis karena didasari karena gangguan 

perkembangan sistem saraf pada otak,untuk itu dilakukan analisa 

psikologis ruang untuk mengurangi masalah tersebut tanpa 

mengabaikan tuntutan keamanan maupun penyembuhannya. 

Menurut Gehl I dalam Soebyakto, D P A ( 2015), secara psikologis, 

ruang dibagi menjadi 4 komponen meliputi skala, warna, tekstur dan 

garis.   

1) Skala Ruang  

Skala ruang menunjukkan perbandingan antara suatu 

elemen dengan elemen lain dalam ruang yang sama, acuannya 

menyesuaikan dengan ukuran tubuh manusia pengguna ruang 

tersebut. Secara psikologis, kesan yang timbul dari skala ruang 

yang umum yaitu perbandingan jarak antar dinding dengan tinggi 

ruang adalah :  

• D/H < 1 ruang yang terbentuk terlalu sempit, kesan tertekan  

• D/H = 1 ruang terasa seimbang  

• D/H > 1 ruang terasa agak besar  

• D/H > 4 pengaruh ruang tidak terasa  
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Penerapan :  

Dipilih skala D/H = 1 atau D/H > 1 sebagai pemenuhan 

tuntutan psikologis sekaligus pengamanan untuk kelompok ruang 

terapi, kelompok penerimaan awal, Kelompok ruang pengelola 

serta ruang-ruang lain. 

Pada ruang terapi dan observasi, dipilih skala D/H > 1 

karena mengingat perilaku anak autis yang sering kali bergerak 

berlebihan dan tiba tiba sehingga berfungsi untuk menhindari 

benturan anak autis terhadap elemen ruang dan fasilitas ruang 

lain. Faktor keamanan anak autis sangat diperhatikan pada 

beberapa ruang. 

 

2) Warna  

Dari sisi psikologi, warna mempunyai pengaruh kuat 

terhadap suasana hati dan emosi manusia, membuat suasana 

panas atau dingin, provokatif atau simpati, menggairahkan atau 

menenangkan. Warna merupakan sebuah sensasi, dihasilkan 

otak dari cahaya yang masuk melalui mata. Secara fisik sensasi-

sensasi dapat dibentuk dari warna-warna yang ada. Sebagai 

contoh, ruang yang diberi warna putih atau warna-warna lembut 

lainnya dapat memberikan kesan bahwa ruang tersebut lebih 

besar dari dimensi yang sebenarnya serta menenangkan bagi 

penggunannya,sebaliknya jika ruang menggunakan warna - 

warna gelap. Untuk mendapatkan sensasi hangat yang sama, 

ruang yang diberi warna-warna dingin memerlukan pengaturan 

suhu (AC) yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang yang 

diberikan warna-warna hangat.   

Ditinjau dari efeknya terhadap kejiwaan dan sifat khas yang 

dimilikinya, warna dipilah dalam 2 kategori yaitu golongan warna 

panas dan golongan warna dingin. Diantara keduanya ada yang 

disebut warna antara atau ‘intermediates’. Pada skema warna 

psikologi yang diambil dari sistem lingkaran warna Oswald dapat 

dilihat dengan jelas golongan warna panas berpuncak pada 
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warna jingga (J), dan warna dingin berpuncak pada warna biru 

kehijauan (BH). Warna-warna yang dekat dengan jingga atau 

merah digolongkan kepada warna panas atau hangat dan warna-

warna yang berdekatan dengan warna biru kehijauan termasuk 

golongan warna dingin atau sejuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Skema Psikologi Warna 
Sumber : Dimensi Interior Vol.1 No.2 Desember, 2003 

 

Efek psikologis golongan warna panas, seperti merah, 

jingga, dan kuning memberi pengaruh psikologis panas, 

menggembirakan, menggairahkan dan merangsang. Golongan 

warna dingin hijau dan biru memberi pengaruh psikologis 

menenangkan, damai, sedangkan warna ungu membawa 

pengaruh menyedihkan. Untuk warna putih memberi pengaruh 

bersih, terbuka dan terang, warna hitam memberi pengaruh 

berat, formal, dan tidak menyenangkan (Pile, 1995 dan Birren, 

1961). Warna dalam desain interior memiliki pengaruh yang kuat 

pada perasaan dan emosi penggunanya. Dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa keadaan fisik penggunapun dapat 

dipengaruhi oleh warna-warna tertentu yang terdapat pada ruang 

yang ditempatinya.  

Sebagai contoh penggunaan warna merah pada suatu 

ruang akan mempengaruhi pengguna secara fisik maupun psikis 

merasa hangat atau panas, walaupun suhu di ruang tersebut 

sebenarnya sama dengan ruang lainnya yang memiliki nuansa 

warna berbeda.  
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Warna-warna itu sendiri menciptakan berbagai macam 

pengaruh kejutan. Warna dingin bila digunakan untuk mewarnai 

ruangan akan memberikan ilusi jarak, akan terasa tenggelam 

atau mundur. Sebaliknya warna hangat, utamanya warna merah, 

akan terasa seolah-olah maju ke dekat mata, memberikan kesan 

jarak yang lebih pendek. Warna-warna cerah membuat objek 

kelihatan lebih besar dan ringan daripada sesungguhnya. 

Sementara itu, warna gelap membuat objek tampak lebih 

kecil dan berat. Penempatan warna kontras secara mencolok 

bersamaan dapat menyebabkan sensasi getaran seperti warna 

yang terlihat bergerak dalam arah berlawanan.  

Pengaruh-pengaruh warna tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai keuntungan dalam perancangan interior ruang-ruang 

pusat rehabilitasi dan terapi Anak autis seperti ruang terapi, 

ruang konsultasi, ruang assesment,dll. Ruang yang kecil akan 

tampak lebih besar, pewarnaan pada ruang harapannya juga 

akan membentuk mental dan psikologi anak autis autis. Bentuk 

ruang yang aneh akan tampak lebih proposional dengan 

menggunakan warna-warna yang dapat menimbulkan efek-efek 

tersebut. Warna gelap pada langit-langit akan terlihat lebih 

rendah dari pada langit-langit yang sama diberi warna ringan. 

Lantai dan langit-langit warna gelap dapat mengurangi 

penampakan tinggi ruang dan terasa menyesakkan.  

 

Gambar 4.10  Perbandingan Gelap-Terang Dalam Suatu Ruang 
Sumber : Dimensi Interior Vol.1 No.2 Desember, 2003 
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Penerapan : Pada kelompok ruang terapi digunakan warna 

cerah yang memberikan kesan tenang, damai dan bersih. 

Sedangkan pada kelompok ruang penunjang warna yang sesuai 

adalah kuning, merah, dan warna-warna yang  juga bersifat 

cerah/ panas  yang karakternya menimbulkan semangat/ 

stimulan bagi para penyandang autis sedang menjalani proses 

terapi.    

 

3) Tekstur   

Tekstur dapat membangkitkan perasaan lewat pandangan 

dan sentuhan. Tekstur juga dapat mengubah penampilan bentuk. 

Hal-hal yang membentuk tekstur antara lain corak, bentuk 

permukaan dan warna. Tetapi pengaruh tekstur ini dipengaruhi 

juga oleh jarak pandang, karena pada jarak pandang tertentu 

tekstur sudah tidak dapat berperan. Menurut bentuknya tekstur 

dibedakan atas :  

- Tektur halus, ekspresinya menyenangkan dan tidak 

mempengaruhi dominasi objek penelitian atau ruang.  

- Tekstur kasar, ekspresinya keras dan mendominasi 

penampilan bentuk. 

Tabel 4.9 Efek Psikologis Bahan 

 
 Sumber : Erra Hoki, Tugas Akhir Jurusan Arsitektur UNS 2009 

Penerapan : Pada ruang terapi terbuka, banyak diterapkan 

unsur-unsur seperti batu kerikil dan rumput yang berfungsi 

sebagai relaksasi bagi para penyandang autis. Selain itu pada 

ruang-ruang terbuka yang bersifat publik penerapan elemen-
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elemen ekpos batu bata dan batu alam diharapkan dapat 

menghadirkan pengalaman ruang yang dapat membangkitkan 

ketenangan sekaligus semangat untuk sembuh.  

Sedangkan untuk ruang terapi indoor digunakan tekstur 

bahan yang halus dan diutamakan yang lunak/tidak keras. 

Sehingga tetap memperhatikan kharakteristik anak autis yang 

terkadang memiliki pergerekan yang berlebihan dan tiba tiba. 

 

4) Garis  

Garis digunakan untuk mengekspresikan simbol-simbol 

tertentu yang terbentuk oleh garis itu sendiri sesuai dengan 

sugesti yang timbul.  

- Vertikal, sugesti stabil, kuat, agung dan berwibawa.  

- Horisontal, sugesti ketenangan, statis, hal yang tidak bergerak.  

- Diagonal, sugesti ketidakstabilan, sesuatu yang bergerak.  

- Lengkung, memberi sugesti dinamis, kuat dan megah.  

Penerapan : Penggunaan garis yang disesuaikan dengan 

karakter kegiatan dan ruang meliputi garis vertikal sebagai unsur 

formalitas dan kewibawaan pada ruang penerimaan, garis 

horisontal pada ruang yang relatif butuh ketenangan seperti 

kelompok ruang terapi ,dan kelompok ruang penunjang serta 

garis diagonal dan lengkung sebagai ornamen untuk menghindari 

kesan monoton pada pusat rehabilitasi dan terapi anak autis. 

 

b. Iluminasi   

Mengenai iluminasi, berdasarkan sumbernya, terdapat dua 

macam yakni pencahayaan alami dan buatan. Iluminasi yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan benda berwarna putih saja. Sebaliknya, 

jika terlalu rendah, maka warna akan cenderung menjadi gelap/ 

kehitaman. Dalam menentukan sumber iliuminasi, terdapat 

beberapa pertimbangan seperti :   

- Keseuaian jenis pencahayaan dengan fungsi dan tuntutan 

ruang.  

- Waktu berlangsungnya kegiatan (operasional kegiatan).  
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- Pengaruh estetika pada interior maupun eksterior.   

- Pencahayaan merupakan faktor penting yang mendukung 

sistem keamanan pada malam hari.  

1). Pencahayaan  

Alami  Pencahayaan alami baik langsung maupun tidak 

langsung yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari dan faktor 

terang langit yang dimasukkan ke dalam ruang melalui bukaan 

pada ruang tersebut. Bukaan menjadi tempat masuknya 

datangya cahaya matahari, menjadi unsur utama dalam 

pencahayaan alami.   

2). Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan diperlukan untuk kegiatan yang 

berlangsung pada malam hari maupun sebagai alternatif 

pencahayaan pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan 

untuk pencahayaan alami di siang hari. 
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c. Karakter dan Tuntutan Ruang 

Tabel 4.10 Karakter dan Tuntutan Ruang Berdasarkan 
Kharakteristik perilaku Anak Autis 

Kelompok 

Ruang 
Macam Ruang 

Tuntutan 

Keamanan 
Karakter Ruang Keterangan 

Penerimaan 

Awal 

Hal Penerima 

Resepsionis 

R. Informasi 

R. Administrasi 

R. Tunggu 

Lavatory 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Terbuka, akrab 

Terbuka , akrab 

Informatif, terbuka 

Tenang Terbuka, 

menyenangkan  

Tenang Tertutup 

Kelompok    ruang  

penerimaan awal 

merupakan 

pencerminan kesan 

dari pusat rehabilitasi 

dan terapi anak autis,  

sehingga  karakter 

yang ditampilkan 

diharapkan dapat 

memberikan 

responpositif bagi 

pengunjung. 
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Terapi Hall 

R Tunggu 

Reseptionis 

R. Konsultasi 

R Assesment 

R Observasi 

R. T Okupasi 

R T Fisiologi  

R T Wicara 

R T Perilaku  

R T Sensori 

Intregrasi 

R T Binadiri 

R T Snoezelen 

R T Bermain 

R Transisi 

R Pustaka 

Profesi 

R Makan 

Musholla 

Lavatory 

 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Sedang   

 

Tinggi 

Sedang 

Tinggi  

Terbuka,tenang 

Terbuka,tenang 

Terbuka, Akrab 

Tertutup, santai 

Tertutup, nyaman 

Tertutup, efisien 

Tertutup, efisien 

Tertutup, santai 

Tertutup, efisien 

Tenang, nyaman 

Tenang Tertutup  

 

Nyaman,efisien 

Nyaman,tertutup 

Nyaman, Efisien 

Menyenangkan 

Nyaman,santai 

 

Nyaman, akrab 

Nyaman, tenang 

Tenang tertutup 

Merupakan kelompok 

ruang dengan jenis 

kegiatan utama 

dengan pelaku utama 

anak autis yang 

memiliki kharakteristik 

perilaku khusus 

sehingga faktor 

keamanan sangant di 

perhatikan, begitu 

pula suasana ruang 

dibuat se-efektif 

mungkin untuk 

melakukan fungsinya 

dengan baik terutama 

pada ruang ruang 

terapi. 

Pelayanan 

Umum 

Hall 

Resepsionis 

R Tunggu 

R Konsultasi 

R Informasi 

Perpustakaan 

R Tamu 

Aula 

R Workshop 

Kantin 

Musholla 

Lavatory 

Sedang 

Rendah 

Rendah  

Rendah 

Sedang 

Sedang 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Terbuka, 

nyaman 

Aksesibel, akrab  

Nyaman, Tenang 

Nyaman, Akrab 

Akrab, Informatif 

Tenang, nyaman 

Nyaman, Santai 

Terbuka, Nyaman 

Terbuka , Efisien 

Terbuka, Santai  

Nyaman, Tenang 

Tenang Tertutup  

Merupakan salah satu 

kelompok kegiatan 

yang membutuhkan 

kemudahan dalam 

sistem operasional, 

kemudahan hubungan 

antar ruang serta 

aksesibilitas menjadi 

pertimbangan cukup 

penting agar fungsi 

pelayanan dapat 

berjalan dengan baik. 
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Sumber Analisa Penulis 2016 

 

Keterangan Tabel : 

 Tingkat ke keamanan : Merupakan tingkat keamanan ruang 

terhadap pengguna ruang, contoh ruang terapi berkeamanan 

tinggi karena perilaku penghuni ruang yaitu anak autis memiliki 

Pengelola R Pimpinan 

R. TU dan Staff 

R Staf Intern  

R. Tamu 

R. Terapis 

R. Rapat 

R. Karyawan 

Lounge 

R. Istirahat 

Pantry 

Mushola 

Lavatory. 

 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rencah 

Rendah 

Tenang, terbuka 

Tenang  Efisien 

Tenang Efisien 

Tenang, santai 

Tertutup santai 

Tertutup, tenang 

Terbuka santai, 

Terbuka, nyaman 

Santai, nyaman 

Terbuka, santai 

Terbuka, tenang 

Tertutup, tenang 

Membutuhkan 

suasana  yang tenang 

dan nyaman agar 

penghuni ruang 

mampu mengelola 

dan menjalankan 

fungsi ruang dengan 

baik. 

Penunjang Hall/ Lobby 

Asrama 

Tempat Ibadah 

Taman 

Perpustakaan 

R Seminar /  

R Diskusi 

Amphitheare 

Gazebo 

KM/ Lavatory 

 

Renda 

Sedang 

Rendah 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

 

Sedang 

Rendah 

Rencah 

 

Terbuka, akrab 

Tertutup, 

nyaman 

Tenang, 

nyaman 

Terbuka, santai 

Terbuka tenang 

Tertutup, 

tenang 

 

Tertbuka, santai 

Terbuka, 

nyaman 

Tertutup, 

tenang 

Sebagai kegiatan 

yang menunjang 

kegiatan utama dan 

kegiatan lain pada 

bangunan kelompok 

kegiatan penunjang 

harus mudah untuk 

dijangkau serta 

memunculkan 

suasana ruang yang 

nyaman santai dan 

akrab bagi pengguna 

terlebih bagi ruang 

terapi aoutdoor bagi 

anak autis. 
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pola perilaku yang mengharuskan tingkat kemanan ruang tinggi 

karena kemanan merupakan faktor yang penting bagi anak autis. 

 Karakter Ruang : ruang juga berperan sebgai pembentuk 

psikologi pengunanya sehingga suatu ruangan juga harus 

memunculkan suasana untuk mempengaruhi psikologi bagi 

pengguna ruang : 

o Terbuka : ruang berkesan tidak terbatas pada orang 

 tertentu saja. 

o Tertutup : Ruang hanya diruntukan orang terentu 

agar ruang dapat menjalankan fungsi 

dengan baik. 

o Akrab : Pengguna dapat merasa dekat dan 

intim dengan ruang. 

o Santai : Ruang memberi suasana bebas suasana 

tegang dan kaku. 

o Nyaman : Suasana ruang nyaman. 

o Tenang : Suasana ruang yang meredakan dan 

menentramkan hati penggunanya. 

o Efisien : ruang mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan tepat dan cermat. 

o Menyenangkan : mampu membuat rasa puas dan bersuka  

hati bagi pengguna ruangnya khususnya 

anak autis. 

4.9 Analisa Aspek Konstektual  

4.3.1  Pendekatan Site Terpilih 

Lokasi rencana tapak berada di jalan Diponegoro jalan raya Suruh - 

Karanggede, Sidorejo, Salatiga. Lokasi tersebut merupakan bekas terminal 

lama Soka Salatiga. Berdekatan dengan fasilitas pendidikan Kota Salatiga 

seperti UKSW dan SMA Muhammadiyah Salatiga. Dengan luas tapak ± 

2,260 Ha dan kondisi tapak yang relatif datar sehingga memudahkan 

aksesibilitas anak penyandang autis.  
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Gambar 4.11 Site Terpilih 
Sumber : Google earth 

  

 

 

 

Gambar 4.12 Gambaran Site Terpilih 
Sumber : Dokumen Penulis 

Batasan site  

Utara   : Jalan Raya Diponegoro, Permukiman penduduk 

Timur   : Jalan Raya Diponegoro, Honda Salatiga Jaya 
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Selatan   : Lahan Kosong, Persawahan masyarakat 

Barat   : Rumah masyarakat, persawahan 

 

Dengan. berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Pasal 58 

ayat (1) Kota Salatiga :. 

a. Tata guna lahan diperuntukan sebagai pusat kegiatan pendidikan 

dengan skala ragional. 

b. Koefisien dasar bangunan (KDB) untuk fasilitas umum pendidikan 

adalah 60 %. 

c. Ketinggian bangunan 4 lantai. 

d. Koefisien lantai bangunan (KLB) 1,6 

e. Garis sempadan bangunan (GSB) 29 meter karena berada di 

jalan arteri sekunder. 

 

4.3.2 Pendekatan Aspek Klimatologi 

Analisa Aspek klimatoglogi pada site meliputi pendekatan dengan 

site berdasarkan dengan arah angin dan arah edar matahari : 

 

Gambar 4.13 Analisa Aspek Klimatologi 
Sumber Dokumen Penulis 

 

Berdasarkan dengan analisa aspek klimatologi kebutuhan 

kelompok aktivitas kegiatannya seperti :  

 Penerimaan Awal :Memerlukan pencahayaan dan 
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penghawaan alami yang cukup besar 

karena banyaknya jumlah pengguna ruang 

pada kelompok aktifitas ini. 

 Aktifitas Terapi  :Merupakan kelompok aktifitas utama pada  

bangunan sehingga terkadang sangat 

membutuhkan penghawaan dan 

pencahayaan alami, namun mengingat 

pengguna ruang juga memiliki perilaku dan 

kharakter khusus ada beberapa ruang 

yang tidak mengharuskan penghawaan 

dan pencahayaan alami yang besar. 

 Pelayanan Umum :Kelompok kegiatan sekunder untuk 

melayani masayarakat umum, sehingga 

untuk pengahawaan dan pencahayaan 

alami begitu erat kaitannya dengan 

kelompok kegiatan ini. 

 Aktifitas Pengelola :Kelompok aktifitas pengelola merupakan 

aktifitas yang menjalankan kelompok 

kegiatan lain, sehingga pencahayaan dan 

penghawaan alami kurang begitu 

diperlukan karena perilaku pengguna ebih 

banyak melakukan kegiatan di kelompok 

kegiatan lain. 

 Aktifitas Penunjang :Pengguna ruang yang kompleks membuat 

kelompok aktifitas penunjang memerlukan 

penghawaan dan pencahayaan alami yang 

besar. 

 Kegiatan Servis : Kelompok aktifitas ini merupakan aktifitas 

yang membantu kelompok kegiatan lain, 

sehingga pencahayaan dan penghawaan 

alami kurang begitu. 

4.3.3 Pendekatan Aspek Kebisingan  

Analisa Aspek kebisingan pada site meliputi pendekatan 

dengan site berdasarkan dengan pusat kebisingan di sekitar site yang 
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berasal dari kendaraan bermotor dan aktifitas yang menimbulkan 

kebisingan lain. 

 

 

Gambar 4.14 Analisa Aspek Kebisingan 
Sumber Dokumen Penulis 

 

Berdasarkan dengan analisa aspek kebisingan kebutuhan 

kelompok aktivitas kegiatannya seperti :  

 Penerimaan Awal :Faktor kebisingan tidak terlalu 

mempengaruhi kelompok ruang ini 

dikarenakanfaktor jumlah pengguna ruang 

yang banyak. 

 Aktifitas Terapi  :Merupakan kelompok aktifitas utama pada  

bangunan sehingga sangat membutuhkan 

area yang jauh dari pusat kebisingan 

mengingat pengguna ruang juga memiliki 

perilaku dan kharakter khusus yang 

terkadang sangat diperlukan untuk 

menjauhi suara suara bising juga agar 

fungsi ruang dapat berjalan dengan baik. 

 Pelayanan Umum :Area kelompok kegiatan untuk pelayanan 

masyarakat umum ini sumber kebisingan 

tidak perlu terlalu di jauhi. 

 Aktifitas Pengelola :Kelompok aktifitas pengelola cukup perlu 

untuk menjauhi sumber kebisingan agar 

peranan untuk perencanaan menjalankan 
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aktifitas kelompok kegiatan lain dapat 

dilakukan dengan efektif. 

 Aktifitas Penunjang :Pengguna ruang yang kompleks membuat 

kelompok aktifitas penunjang kurang begitu 

memerlukan untuk menjauhi sumber 

kebisingan dari site. 

 Kegiatan Servis : Kelompok aktifitas ini merupakan aktifitas 

yang membantu kelompok kegiatan lain, 

sehingga sumber kebisingan kurang begitu 

perlu untuk dijauhi. 

 

4.3.4 Pendekatan Aspek View 

Analisa berdasarkan aspek  potensi View pada site meliputi 

VIEW TO SITE (view ke Site), VIEW TROUGH SITE (view yang 

menembus site), VIEW FROM SITE ( potensi view dari dalam site) 

 

 

Gambar 4.13 Analisa Aspek View 
Sumber Dokumen Penulis 

 

Berdasarkan dengan analisa aspek potensi view kebutuhan 

kelompok aktivitas kegiatannya seperti :  

 Penerimaan Awal :Untuk faktor potensi view kelompok ruang 

Ini lebih membutuhkan potensi view to site 

dari pada potensi view yang lainnya, hal ini 

diperlukan karena agar kelompok ruang 

mudah unutk di cari. 
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 Aktifitas Terapi  :Merupakan kelompok aktifitas utama pada  

bangunan sehingga lebih membutuhkan 

view from site karena akifitas utama berupa 

terapi terkadang membutuhkan view yang 

menarik ke luar untuk membantu proses 

terapi anak autis. 

 Pelayanan Umum :Area kelompok kegiatan untuk pelayanan 

masyarakat umum ini membutuhkan 

potensi view from site berdasarkan perilaku 

pengguna ruang masyarakat umum yang 

terkadang mudah merasa bosan saat 

berada pada bangunan serta view to site 

untuk memudahkan masyarakat umum 

menemukan kelompok aktifitas ruang ini. 

 Aktifitas Pengelola :Kelompok aktifitas ini cukup memerlukan 

view through site untuk memudahkan 

pemantauan segala aktifitas pada 

bangunan. 

 Aktifitas Penunjang :kelompok aktifitas penunjang kurang begitu 

memerlukan potensi view dari site 

terkadang kelompok aktifitas ini membuat 

viewnya sendiri. 

 Kegiatan Servis :Potensi View dari site tidak terlalu 

mempengaruhi kelompok aktifitas ini 

kurang memerlukan. 

 

4.3.5 Pendekatan Aspek Aksesibilitas 

Analisa berdasarkan aspek  aksebilitas pada site meliputi 

aksebilitas menuju site dan aksesibilitas di dalam site. 
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Gambar 4.13 Analisa Aspek Aksesibilitas 

Sumber Dokumen Penulis 

 
Berdasarkan dengan analisa aspek aksesibilitas kebutuhan 

kelompok aktivitas kegiatannya seperti :  

 Penerimaan Awal :Untuk faktor aksesibilitas kelompok ruang 

ini lebih sangat membutuhkan akses yang 

mudah di jangkau dari luar site, hal ini 

diperlukan karena kelompok ruang ini 

merupakan bagian awal orang untuk 

masuk kebangunan sehingga kemudahan 

untuk akses area ini sangat diperlukan. 

 Aktifitas Terapi  :Kebutuhan akses pada kelompok aktifitas 

utama ini adalah sangat memerlukan 

kemudahan akses di dalam bangunan/site 

dikarenakan pengguna kelompok ruang ini 

termasuk ke dalam kategori anak 

kebutuhan khusus. 

 Pelayanan Umum :Area kelompok kegiatan untuk pelayanan 

masyarakat umum ini membutuhkan cukup 

kemudahan dari luar site maupun dari 

dalam site. 

 Aktifitas Pengelola :Kelompok aktifitas ini cukup memerlukan 

kemudahan akses dari dalam 

bangunan/site karena berdasarkan faktor 
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hubungan ruang dengan kelompok ruang 

kegiatan lainnya. 

 Aktifitas Penunjang :kelompok aktifitas penunjang cukup 

Memerlukan kemudahan akses dalam 

bangunan/site karena untuk menunjang 

kegiatan lainnya pada bangunan/site. 

 Kegiatan Servis :Kelompok aktifitas ini memerlukan akses 

dari luar maupun di dalam bangunan/site 

yang seimbang namun tidak harus 

menuntut kemudahan akses dari 

keduanya. 

 

4.10 Analisa Pendekatan Struktural 

4.4.2 Sistem Struktur  

Sistem struktur yang dipakai harus memenuhi beberapa 

persyaratan berikut : 

1) Mampu memenuhi keamanan fisik bangunan yaitu kekuatan, 

kestabilan dan kekakuan. 

2) Memperhatikan penyesuaian dengan kondisi lingkungan sekitar, 

khususnya kondisi dan daya dukung tanah. 

3) Untuk kondisi tanah merupakan tanah keras bukan merupakan 

tanah persawahan atau rawa rawa. 

Terdapat 3 bagian sistem struktur pada bangunan yaitu : 

1) Sub Struktur 

Struktur bagian bawah bangunan terdiri dari pondasi  

dan tanah pendukung pondasi. Pondasi berfungsi untuk 

mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan 

beban bangunan tersebut kedalam tanah dibawahnya. Suatu 

sistem pondasi harus dapat menjamin, harus mampu 

mendukung beban bangunan diatasnya, termasuk gaya-

gaya luar seperi gaya angin, gempa, dll. Untuk itu pondasi 

haruslah kuat, stabil, aman, agar tidak mengalami 

penurunan dan tidak mengalami pematahan. Oleh karena itu 
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perlu diperhatikan kriteria dalam pemilihan pondasi yaitu 

berat bangunan yang harus dipikul pondasi  berikut  beban-

beban  hidup, beban mati serta beban - beban lain dan 

beban - beban yang  diakibatkan gaya-gaya eksternal, jenis 

tanah dan daya dukung tanah. 

Sistem struktur pondasi yang direkomendasikan 

adalah : 

a. Foot Plat 

Pondasi foot plat digunakan pada kondisi tanah 

dengan daya dukung tanah (sigma) antara : 1,5 – 2,00 

kg/cm2. Pondasi foot plat  ini biasanya dipakai untuk 

bangunan gedung 2 sampai 4 lantai, dengan kondisi 

tanah yang baik dan stabil. 

 

Gambar 4.17  Pondasi  Foot Plat 
Sumber : https://berthing.wordpress.com 

 

b. Minipile 

Pondasi minipile digunakan untuk bangunan - 

bangunan bertingkat rendah dan kondisi tanah relative 

baik. Material yang digunakan adalah jenis material 

beton bertulang dengan bentuk penampang segitiga 

dan bujur sangkar dengan ukuran sebagai berikut : 

1) Minipile berbentuk penampang segitiga dengan 

ukuran 28 dan 32. Bentuk penampang segitiga 

berukuran 28 mampu menopang beban 25 - 30 ton, 

sedangkan bentuk penampang segitiga berukuran 

32 mampu menopang beban 35 – 40 ton 

2) Minipile berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 

20x20 dan 25x25.  Berbentuk bujur sangkar 
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berukuran 20x20 mampu menopang tekanan  30 - 

35 ton sedangkan bentuk bujur sangkar berukuran 

25 x 25 mampu menopang tekanan 40 – 50 ton. 

  

Gambar 4.18  Pondasi  Minipile 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

c. Sumuran 

Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan 

antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini 

digunakan apabila tanah dasar terletak pada 

kedalaman yang relatif dalam. Pondasi sumuran 

merupakan jenis pondasi dalam yang dicor ditempat 

dengan menggunakan komponen beton dan batu 

belah sebagai pengisinya. Pada umumnya pondasi 

sumuran ini terbuat dari beton bertulang atau beton 

pracetak. 
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Gambar 4.19  Pondasi  Sumuran 
Sumber : https://berthing.wordpress.com 

 
 

2) Mid Structure 

Mid struktur adalah struktur bagian tengah bangunan 

yang terdiri atas, struktur rangka kaku (ring frame structure) 

dan struktur dinding rangka geser (frame shear wal 

structure). 

Struktur pada bangunan menggunakan jenis struktur 

kolom beton jenis-jenis kolom yang digunakan adalah : 

1. Kolom ikat (tied column) biasanya berbentuk segi 

empat atau lingkaran, dimana tulangan utama 

memanjang (longitudinal) kedudukannya dipegang 

oleh pengikat lateral (begel) terpisah yang umumnya 

ditempatkan pada jarak 150 – 400mm. 

2. Kolom spiral (spiral column) biasanya berbentuk segi 

empat atau lingkaran, dimana tulangan utama 

memanjang (longitudinal) disusun membentuk 

lingkaran dan dipegang oleh spiral yang ditempatkan 

secara menerus dg pitch sebesar 50 – 70mm. 

3. Kolom komposit (composite column), merupakan 

gabungan antara beton dan profil baja struktur, pipa 

atau tube, tanpa atau dg tulangan memanjang 

tambahan yang diikat dengan begel (spiral atau ikat). 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8W31clW5_sA/Tei5ZTN9smI/AAAAAAAAAHA/MN4mwF2xgdQ/s1600/Untitled.png
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Gambar 4.20 Penampang Kolom Beton 
Sumber : https://berthing.wordpress.com 

 

 
3) Upper Structure 

Upper Structure adalah struktur bangunan yang 

berada di atas permukaan tanah atau pada bagian atas 

bangunan. Sistem struktur yang digunakan pada bagian ini 

dapat berupa sistem konvensional untuk grid dengan 

bentang kecil, seperti baja ringan, baja IWF, dll. 

 

4.11 Analisa Aspek Pendekatan Kinerja  

4.5.11 Sistem Pencahayaan 

Sistem penerangan pada Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak 

Autis menggunakan sistem penerangan alami dan sistem 

penerangan buatan. 

http://2.bp.blogspot.com/-VACx1ZPkoNM/Tei6QiXhxyI/AAAAAAAAAHI/j4OX0nH3KBU/s1600/Untitled.png
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Gambar 4.21  Pencahayaan Alami 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

Gambar 4.22  Pencahayaan Buatan 
Sumber : Dokumen Penulis  (2016) 

Sistem penerangan alami didapatkan dari terang langit dan 

biasanya dimasukkan kedalam bangunan dengan bukaan-bukaan 

pada dinding dan atap sedangkan sistem penerangan buatan 

dihasilkan oleh sumber penerangan buatan (lampu), penerangan 

buatan ini digunakan pada ruang-ruang yang membutuhkan kondisi 

tertentu dan penggunaannya secara stabil.  

 
Gambar 4.23  Pencahayaan Pada Ruang 2 Sisi 

Sumber : Dokumen Penulis (2016) 
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Gambar 4.24  Pencahayaan Pada Ruang 1 Sisi 

  Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

4.5.12 Sistem Transportasi 

Jaringan transportasi yang digunakan untuk menghubungkan 

antara lantai satu dengan lantai lainnya dengan menggunakan : 

a. Tangga, digunakan sebagai alat transportasi vertikal yang juga 

dapat digunakan saat alat transportasi lainnya tidak berfungsi 

sebagai sarana penyelamatan diri saat terjadi bahaya 

kebakaran.  

b. Ram, sistem transportasi vertikal yang lebih aksesible yang 

dapat digunakan seluruh pengguna bangunan sebagai alat 

transportasi dalam bangunan maupun luar bangunan. 

Persyaratan perancangan tangga, antara lain:  

1. Memiliki bordes untuk setiap 12 anak tangga  

2. Lebar tangga minimal 1,10 m dengan  tinggi anak  tangga 

maksimal 17 cm dan lebar anak tangga ±30 cm.  

3. Handrail  tersedia  pada  kedua  sisi  tangga  dengan  tinggi  80  

cm  dan berbentuk bulat atau oval. 

4. Struktur  dan  konstruksi  tangga  harus  tahan  terhadap  api  

sekurang-kurangnya 3 jam.  
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Gambar 4.25 Desain Profil Tangga 
Sumber KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 

1998 
 
 

Sedangkan,  untuk  persyaratan  ramp  yang  ramah  terhadap  

pengguna difabel  seperti yang terlah tertera pada Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum Republik Indonesia No 468 / Kpts / 1998, ram 

harus memenuhi persyaratan perancangan berikut ini:  

1. Kemiringan ramp maksimal 7% di dalam bangunan dan 6% di 

luar bangunan 

2. Setiap jarak 9 m ramp harus diberi area datar semacam 

bordes. Panjang minimal 120 cm dan harus disediakan area 

datar untuk maneuver dan sebagainya pada bagian awal/akhir 

minimal 185 cm. 

3. Lebar ram untuk 1 jalur 120 cm dan 190 cm untuk 2 jalur 

 

 

Gambar 4.26 Tipikal Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 
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 Gambar 4.26 Kemiringan Ramp 
Sumber : KepMen Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor: 468/ Kpts/ 1998 

 

4.5.13 Sistem Plumbing  

a. Sistem Jaringan Air Bersih. 

Bangunan sekolah dasar luar biasa membutuhkan air bersih 

untuk keperluan menunjang kegiatan yang terjadi. Sumber air 

bersih diambil dari sumur dan jaringan PDAM yang terlebih dahulu 

ditampung pada reservoir. Sistem pendistribusiannya down feed 

system, yaitu air dipompa dan disimpan dalam roof tank kemudian 

didistribusikan ke ruang-ruang yang membutuhkan dengan 

bantuan gaya gravitasi 

b. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sistem  jaringan  air  kotor  pada  Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Anak Autis  ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuangan 

limbah air kotor  (dari koset dan urinoir)  serta  limbah air bekas  

(dari  floordrain, washtafel,  bak  cuci/sink,  dan  bak  dapur). 

Dalam  sistem  pengolahan  limbah  air kotor dan air bekas, 

dibutuhkan sarana pengolahan limbah berupa septic tank dan 

sumur  peresapan.   

 

Gambar 4.28 Skematik Sistem Jaringan Air Kotor 
Sumber : Analisa Penulis (2016) 

 

 Konsep  sistem  drainase  yang  akan  diterapkan  

dirancang  untuk  dapat memanfaatkan  kembali  air  hujan  untuk  
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beberapa  keperluan.  Air  hujan  diolah untuk  suplai  air  flushing  

kloset  dan  urinoir  serta  untuk  penyiraman  area ruang luar dan 

taman. 

 

4.5.14 Sistem Pencegahan Kebakaran  

Pencegahan dilakukan dengan memakai struktur dari 

bahan tahan api, seperti beton. Sedangkan penaggulangan 

meliputi tindakan pendeteksian awal, pemadam api, pengendalian 

asap dan penyealamatan penghuni melalui prosedur evakuasi, 

dengan menyediakan tangga darurat yang tahan terhadap api. 

Sarana deteksi dan alarm kebakaran menggunakan heat 

and smoke detector. Sistem pemadam api menggunakan : 

a. Hydrant kebakaran 

1. Hidrant kebakaaran didalam gedung 

Selang kebakaran dengan diameter 1,5”-2” harus 

terbuat dari bahan yang tahan panas, dengan panjang 

selang 20-30 m. 

2. Apar 

Alat Pemadam Api Ringan juga perlu disediakan untuk 

menangani api saat pertama kali muncul. 

3. Hydrant kebakaran dihalaman 

Dilengkapi dengan siamesse connection 

  

Gambar 4.29 Komponen Pemipaan Hydrant  
Sumber : Dokumen Penulis 2016 

 

b. Sprinkler 
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Alat ini bekerja apabila suhu diruangan mencapai 60O C-

70O C. penutup kaca pada sprinkler akan pecah dan 

menyemburkan air. Jarak antar dua sprinkler diletakkan di 

setiap ruangan, koridor dan parkir. 

Detector asap dan panas akan memberikan peringatan 

dini dan dengan demikian memberikan banyak manfaat pada 

bangunan, karena biasanya evakuasi orang keluar gedung 

membutuhkan waktu yng cukup panjang. 

 

Gambar 4.30 Komponen Sprinkler 
Sumber : Utilitas Bangunan 

  

4.5.15 Sistem Penghawaan 

Menurut Hartono Poerbo dalam Utilitas Bangunan (1992) 

salah satu yang mempengaruhi kenyamanan fisik suatu ruang adalah 

masalah pengkondisian udara ruangan yang meliputi temperatur, 

kelembaban dan penghawaan atau aliran udara. Untuk memenuhi 

kenyamanan fisik ruang digunakan penghawaan ruang antara lain : 

a. Penghawaan Mekanis 

Sistem penghawaan mekanis biasanya digunakan pada 

ruang–ruang tertentu yang tidak mungkin mendapat sirkulasi 

udara secara ilmiah, seperti ruang–ruang dapur (menyedot 

asap dan bau–bauan keluar agar tidak mencemari ruang lain), 

ruang tangga darurat, dan lain–lain. Ventilasi mekanis ini dapat 

berupa exhause fan (penghisapan udara di dalam ruangan, 
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sehingga tekanan udara menurun dan udara luar dapat masuk 

ke dalam ruangan ) dan focal fan (menukar udara dalam udara 

luar yang bersih). 

b. Penghawaan Buatan 

Penghawaan ini merupakan Air Counditioning (AC) yang 

dipergunakan apabila ventilasi alami tidak mungkin lagi 

menciptakan suatu ruang belajar dengan kondisi udara yang 

baik. 

c. Penghawaan Alami 

Untuk mendapatkan penghawaan alami ruang kelas, 

ruang terapi dan ruang penunjang lainnya yang ideal adalah 

dengan menyediakan bukaan / ventilasi. 

 

Penghawaan buatan biasa disebut dangan air conditioner (AC), 

terdapat 3 jenis AC yang umum di gunakan bangunan, yaitu : 

a) Package unit : hanya dapat di letakan di satu sudut ruangan 

terkadang di hubungkan dengan saluran udara( duckting) 

mempunyai dua unit yang terpisah, unit luar terdiri dari 

kondensor kompresor, dan kipas udara. Unit dalam terdiri dari 

kumparan pendingin, saringan udara,filter dan panel control. 

b) AC Split : unit dalam ruangan mempunyai beberapa alternatif 

pemasangan yaitu di diding, langit-langit,dan lantai dapat pula 

pada langit-langit di tengah ruangan. 

c) AC Central : merupakan sistem tata udara langsung ,dalam 

sistem ini refigeren yang di gunakan bukan freon tetapi air es 

dengan suhu sekitar 5˚, sistem ini biasa di gunakan di kantor dan 

mal. Terdiri dari satu mesin utama yang kemudian disalurkan 

kesetiap ruangan melalui saluran udara (duckting) dengan 

tingkat suhu udara yang di atur dari pusat. 

  

4.5.16 Sistem Elektrikal  

Listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama 

setelah melalui transformator, aliran listrik didistribusikan ketiap-tiap 

lantai melalui sub Distribution Panel (SDP). 
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Gambar 4.31 Skema Jaringan Listrik 
Sumber Analisa Penulis 

 

Bangunan menggunakan UPS (Uninteruptible Power Supply ) 

yang dilengkapi automatic switch. Dan untuk cadangannya 

menggunakan Genset yang digunakan apabila aliran listrik dari PLN 

terputus. Genset yang digunakan dilengkapi dinding berganda / glass 

wools untuk meredam suara dan getaran. 

 

Gambar 4.32 Uniteruptible Power Suply (UPS) 
Sumber : Utilitas Bangunan 

   

4.5.17 CCTV dan Sistem Security 

Untuk kebutuhan jaminan keamanan yang baik bagi pengguna 

dalam bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis, 

digunakan sistem pengamanan dengan CCTV. Dengan sistem 

CCTV, dibutuhkan beberapa peralatan, meliputi: kamera-kamera 

pengawas, monitor televisi, kabel coaxial,timelaps video recorder, 

serta ruang monitor security sebagai pusat pemantau. 
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Gambar 4.33 Jenis kamera CCTV dan ruang pantau 
Sumber : Utilitas Bangunan 

 

4.5.18 Sistem Penangkal Petir  

Sistem  penangkal  petir  yang  digunakan  dalam  Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di Kota Salatiga ini  adalah  sistem  

penangkal petir  elektrostatis.  Tiang  pangkal  petir  diletakkan  pada  

ujung-ujung  tertinggi bangunan dengan jarak antara tiang mencapai 

radius 50 - 100 m. Sistem penangkal petir  eketrostatis  juga  memiliki  

kelebihan  mampu  berperan  sebagai  pencegah interferensi  

perangkat  komunikasi  dalam  bangunan  sehingga  jika  terjadi 

sambaran petir peralatan elektronik dalam bangunan tidak akan 

terinduksi. 

 

Gambar 4.34 Komponen Penangkal petir 
Sumber : Utilitas Bangunan 
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4.5.19 Sistem Komunikasi 

Terdapat dua jenis Sistem komunikasi, yaitu Komunikasi 

Internal, yang menuntut fasilitas-fasilitas seperti intercom untuk 

komunikasi individual dua arah, speaker / sound system, local area 

network (LAN) yang merupakan sistem komunikasi data 

berkecepatan tinggi untuk pertukaran informasi mengingat banyaknya 

kelompok kegiatan. Serta komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dari 

dalam ke luar bangunan dapat berupa telepon, faximile, PABX untuk 

mengkontrol hubungan keluar dan masuk. 

  

4.5.20 Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah yang ada pada bangunan sekolah dasar luar biasa 

akan dibuang di dalam bak penampungan sampah, yang kemudian 

dibuang keluar dengan kendaraan. 

 

Gambar 4.35  Sistem Pembuangan Sampah 
Sumber : Dokumen Penulis 2016 

 

 

4.12 Analisa Pendekatan Aspek Arsitektural 

4.6.1  Analisa Pola Tata Massa Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan: 

1. Sifat/hubungan antar kelompok kegiatan. 

2. Pola perilaku anak autis. 
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3. Kemudahan aksesibilitas terhadap pengelompokkan kegiatan 

dan sirkulasi. 

4. Pengelompokkan massa didasarkan karakter dan macam 

kegiatan yang diwadahi setiap massanya. 

5. Mendukung orientasi bangunan . 

6. Kondisi fisik bangunan, kaitannya dengan fungsi. 

7. Kondisi fisik lingkungan. 

8. Sistem pola tata massa menunjukkan karakter yang akan 

ditampilkan sehingg mendukung suasana pusat rehabilitasi 

yang ingin ditampilkan. 

b. Analisa 

 Komposisi massa merupakan pendekatan pola tata massa 

yang dipakai dalam merancang pusat rehabilitasi narkoba. Tata 

massa dibagi menjadi: 

 

Tabel 4.11 Pola Tata Massa 

Alternatif Karakter 

Sistem terlepas -   Adaptasi interaksi terhadap potensi site tinggi 

- Baik untuk memanfaatkan kondisi alam secara 

maksimal (banyak ruang terbuka) 

- Sirkulasi  dan  hubungan  antara  massa  dan 

kegiatan kurang baik. 

-    Masa   bangunan   dengan   bentuk   yang 

terpisah-pisah  dan  menyebar terkesan kurang 

akrab dan kompak walau terlihat dinamis 

-    Kurang mudah dalam aksibilitas 

  -   Orientasi bangunan menyebar,dan memiliki view 

bebas. 
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Sistem     

Gabungan 

Massa 

-    Adaptasi interaksi dengan potensi alam tinggi. 

- Dapat   memanfaatkan   potensi   alam   secara 

maksimal. 

- Kelancaran sirkulasi dan hubungan antar 

kegiatan baik. 

 Massa bangunan  dengan  bentuk menyebar 

dan terpisah-pisah dimana terhubung dengan 

pedestrian/ taman sehingga terkesan akrab, 

kompak,dan dinamis. 

 Mampu mewadahi dan memfasilitasi interaksi 

sosial didalamnya,yaitu pada area transisi 

antar bangunan. 

 Arah orientasi yang  terhubung / terkait antar 

bangunan dan memiliki view keluar dan ke 

dalam. 

 - Aksesibilitas cukup mudah dengan ditambahkan 

ruang transisi sebagai penghubung antar 

bangunan. 
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Sistem            

Massa Tunggal 

-     Adaptasi interaksi dalam bangunan tinggi. 

-     Aksibilitas dalam bangunan cukup sulit karena di 

butuhkan terlalu banyak sistem transportasi 

vertikal 

-     Efisiensi bahan. 

- Sirkulasi  di  luar  bangunan  mudah  dan  teratur, 

akan tetapi monoton. 

 Massa bangunan berbentuk tunggal dimana 

massa bangunan semacam ini membentuk 

tatanan ruang yang mampu mengurangi 

interaksi sosial. Aktivitas penggunanya lebih 

bersifat ke dalam sehingga aktivitas sosialnya 

kurang hidup. 

 Memiliki karakter yang cenderung kaku 

dengan orientasi di dalam bangunan yang 

memusat, view  keluar ke segala arah yang 

mendorong penghuninya untuk bersikap 

introvert,  karena  orientasi  ke  dalam  yang 

justru membuat jenuh. 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

c. Solusi 

1. Berdasarkan kriteria alternatif tata massa diatas, maka 

dipilih sistem massa gabungan yang sesuai untuk kondisi 

site yang relatif datar dan mendukung tebentuknya 

keakraban dengan sirkulasi/ pencapaian berupa koridor, 

pedestrian yang menguatkan suasana dinamis dan 

berkesan ramah serta mudah dalam pencapaiannya 

yang tetap memperhatikan faktor perilaku pengguna 

terutama anak penyandang autis. Selain itu juga 

memiliki bentuk yang mendukung interaksi social yang 

dapat diolah dengan potensi alam sekitar (landscape). 

Dimana bangunan dengan tata massa ini memiliiki view ke 

luar dan kedalam. 
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2. Pada system massa gabungan nuansa kemudahan dalam 

akses dan keakraban diperoleh dari adanya ruang – 

ruang antar  massa.  Nuansa  dinamis diperoleh dengan 

kebebasan menempatkan massa. Nuansa keterbukaan 

ditampilkan dengan memberikan orientasi yang berbeda 

yang bebas dan luas untuk mengamati lingkungan sekitar. 

Nuansa ketenangan didapatkan dengan menempatkan 

massa yang membutuhkan privacy pada daerah yang 

jauh dari sumber kebisingan. 

 

4.6.2 Analisa Organisasi Massa 

Dasar Pertimbangan 

a. Mempermudah pencapaian dan sirkulasi 

b. Berdasarkan pada kharakteristik anak autis yang terkadang 

bergerak dengan tiba tiba. 

c. Sesuai dengan karakter dan urutan  kegiatan  serta  suasana 

keakraban, ketenangan,keterbukaan, dan kekeluargaan. 

d. Sesuai dengan potensi site. 

 

Analisa 

Tabel 4.12 Bentuk Pola Tata Massa dan Karakternya 

Bentuk Pola 

TataMassa 
Diskripsi Karakter 

Grid 

 

Posisi dalam ruang dan 

hubungan satu sama lain 

diatur oleh pola garis 3 

dimensi atau bidang yang 

menggambarkan 

keteraturan. Ruang dalam 

suatu grid dapat 

mempunyai hubungan 

bersama walaupun 

berbeda dalam ukuran, 

bentuk dan fungsi. 

Dapat terbentuk ruang -

ruang sebagai daerah 

terisolir ,jika dipandang 

sebagai bentuk positif, 

akan menciptakan set 

kedua berupa ruang 

negative yang berbahaya 

bagi anak penyandang 

autis. 
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Linier 

 

Suatu urutan linier dari 

ruang – ruang yang 

terulang, fleksibel dan 

dapat bereaksi pada 

macam – macam kondisi. 

Mampu beradaptasi 

dengan perubahan 

topografi. 

Bentuk ini dapat kurang 

bersahabat dengan anak 

berkebutuhan khusus 

terutama anak autis. 

Karena terbentuk banyak 

ruang bersama sebagai 

penghubung antar ruang 

yang berbentuk koridor 

atau selasar lurus yang 

panjang dan terkesan 

sempit dan tertekan. 

 

 

 

 

 

 

Radial 

 

Bentuk radial ini 

mempunyai jalan yang 

berkembang dari atau 

menuju  sebuah titik pusat. 

Gabungan dari unsur linier 

dan terpusat. 

Bentuk radial adalah 

bentuk yang 

menggabungkan bentuk 

memusat  dengan  linier. 

Bagian pusatnya dapat 

dijadikan ruang  bersama 

untuk sosialisasi pasien 

dan pada jari-jari  

radialnya memiliki 

individualitas yang lebih 

tinggi. 

Terpusat 

 

Satu pusat ruang, dimana 

sejumlah sekunder 

dikelompokkan. Bentuk 

secara geometris dapat 

digunakan untuk 

menentukan titik pusat. 

Bentuk ini berpengaruh 

pada kegiatan atau 

aktivitas yang terjadi di 

dalamnya, yaitu semua 

aktivitas dominan 

memusat dan ini baik 

untuk membentuk ruang 

bersama untuk mewadahi 

aktifitas bersama terutama 

anak autis. 
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T 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

umber : D.K.Ching, Arsitektur Bentuk Ruang dan Susunannya, 2000 

 

Terdapat unit - unit yang memiliki beragam kegiatan 

dengan tingkat privasi yang berbeda - beda. Oleh karena itu 

diperlukan penataan massa yang mampu menggabungkan serta 

mempermudah hubungan antar kelompok kegiatan serta mampu 

menghasilkan suasana lingkungan alami yang mendukung proses 

terapi anak autis. 

 

Solusi 

Secara makro, dengan adanya dasar pertimbangan 

diatas, maka peletakkan tata massa menggunakan pola cluster 

memusat. Dengan adanya elemen- elemen ruang terbuka public 

sebagai pusat / orientasi massa - massa bangunan. Selain itu juga 

dapat mendukung terjadinya interaksi social dan kemudahan 

pencapaian serta kemanan bagi anak autis juga dapat menunjang 

kesan akrab, tenang, terbuka dan kekeluargaan bagi kawasan. 

 

4.6.3 Analisa Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan haruslah mampu mencerminkan fungsi dari 

massa bangunan itu, yakni sebagai pusat rehabilitasi dan terapi anak 

autis. Selain itu juga diharapkan agar massa bangunan yang 

terbentuk mampu memberikan efek psikologis bagi mental para anak 

autis maupun pengunjung dan masyarakat luar serta keamanan 

Cluster 

 

Ruang – ruang yang  

dikelompokkan letaknya 

secara bersama / 

berhubungan. 

Bentuk ini memberikan 

kebebasan ruang antar 

bagian. Tidak ada 

pembatas yang tegas 

antar bagiannya dan 

dapat mencipatakan 

ruang – ruang terbuka 

dimana akan terjadi 

komunikasi di dalamnya. 
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fisik maupun psikis dari anak autis. Bagi para penggunanya mampu 

memberikan kesan ketenangan serta perlindungan bagi anak autis. 

Bagi para pengunjung serta masyarakat lain agar dapat merasakan 

keakraban dan kekeluargaan. 

Dasar Pertimbangan 

a. Karakter bangunan yang ingin ditampilkan, yaitu akrab, tenang, 

terbuka, dan kekeluargaan. 

b. Memperhatikan kharakteristik perilaku pengguna bangunan 

terutama anak autis. 

c. Bangunan dapat serasi dengan alam dan lingkungan sekitar. 

d. Efisiensi,efektif, dan fleksibilitas. 

e. Kemudahan struktur dan konstruksinya. 

f. Kesesuaian dengan bentuk site. 

Analisa 

Tabel 4.13 Analisa Bentuk Dasar Massa 

Bentuk Keterangan 
 

-    Mempunyai kekuatan visual, tidak dapat 

disederhanakan. 

-    Karakter tidak formal, mengalir, kompak. 

-    Estetika tinggi. 

- Bentuk tidak kaku, mempunyai nilai estetis yang 

lebih terutama untuk memberikan kesan informal. 
 

-    Mempunyai bentuk yang murni dan rasionalistis, 

statis, netral,dan tidak mempunyai arah tertentu, 

stabil. 

-    Kurang memiliki kemudahan dalam pengembangan. 

-    Estetika cukup. 

-    Kesan; aktif, energik, tajam, serta mengarah. 
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-    Ekspresif,  stabil,  dinamis  dan  seimbang,  titik  

pandang cenderung jatuh pada satu posisi. 

-    Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi. 

-    Estetika tinggi. 

- Kesan; statis, stabil, formal, mengarah ke monoton 

dan massif (solid). 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

Solusi 

Bentuk dasar massa bangunan yaitu merupakan 

pengembangan dari bentuk lingkaran  (lengkung)  serta  segiempat  

yang  dapat   memberikan  kesan sederhana  (tenang, bentuk yang  

akrab  dengan  lingkungan), mudah  diatur, memiliki optimasi ruang 

yang besar serta terkesan lapang (terbuka). Bentuk dasar ini sesuai 

dengan konsep bangunan yang berusaha melakukan optimasi pada 

setiap ruangnya. Selain itu bentuk ini memungkinkan mengalami 

penambahan atau pengurangan (distilasi dan stilasi). 

 

4.6.4 Analisa Pendekatan Arsitektur Perilaku 

Keberadaan  ruang sebagai wadah kegiatan Rehabilitasi dan 

Terapi harus mempertimbangkan aspek psikologi dan perilaku 

penggunanya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena secara tidak 

langsung suasana dan kondisi ruang akan mempengaruhi kondisi 

seseorang. Kondisi mental anak autis menjadi bagian yang perlu 

diperhatikan sehingga dapat mempercepat proses terapi penyembuhan. 

Secara material, bentuk bangunan / ruang,  warna dan tata 

furniture, dirasa dapat membantu pembentukan tata ruang dalam, untuk 

factor keberhasilan dari proses terapi. Oleh  karena itu  akan  dibahas 

pada  analisa  berikut mengenai bentuk, warna, material, dan tata 

furniture. 

Dasar Pertimbangan: 

a. Fungsi  pusat  rehabilitasi dan terapi anak autis  sebagai  

wadah pendekatan bagi para penyandang autisme. 

b. Kharakteristik perilaku anak peyandang autis. 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 145  
 

c. Faktor mental anak penyandang autis. 

d. Fungsi warna pada ruang didasarkan pada skala ruang, tekstur 

dan elemen ruang. 

e. Persepsi yang ditimbulkan dari tampilan bangunan pusat 

rehabilitasi dan terapi yang dihasilkan. 

f. Analisa perilaku yang terjadi pada suatu ruang kegiatan di 

dalam suatu ruangan. 

Sedangkan jenis ruang yang akan dibahas dan dianalisis adalah 

beberapa jenis ruang yang dirasa penting dan berperan dalam proses 

rehabilitasi dan terapi anak autis yang dibagi menjadi ruang dalam 

(interior) dan ruang luar / tampilan (eksterior). 

 

4.6.5 Suasana Ruang Dalam  

a. Hall Penerima 

Ketika pertama kali anak autis datang, hall menjadi ruang 

yang pertama kali dipijak saat memasuki bangunan.  Begitu 

pula dengan pengunjung lain baik keluarga dari penyandang autis 

maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, hall dapat menjadi 

acuan seseorang untuk memberikan kesan terhadap sebuah 

tempat, dalam hal ini adalah sebuah pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis. 

Hal ini berkaitan dengan  persepsi yang  ingin  ditimbulkan  

mengenai pusat rehabilitasi dan terapi anak autis yang lebih 

nyaman, akrab, tenang, terbuka dan kekeluargaan. 

1. Bentuk 

Dalam rangka menimbulkan suasana yang nyaman, akrab, 

tenang, terbuka, dan kekeluargaan, sekaligus melindungi 

dan mengayomi penghuni di dalamnya, hall mengunakan 

bentuk dasar persegi dan kombinasi bentuk lengkung yang 

membuat ruang semakin erat dengan pengolahan furniture 

dan pembagian ruang yang dapat dikombinasikan dengan 

material transparan, berupa kaca untuk memberikan kesan 

terbuka dan sebagai sumber pencahayaan alami dimana 
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kebutuhan hall akan pencahayaan yang cukup besar 

mengingat luasannya. 

2. Tata Ruang 

Pada ruang yang berfungsi sebagai area penerima ini, 

penataan difokuskan pada resepsionis atau ruang informasi. 

Hal ini bertujuan agar keluarga anak penyandang autis 

maupun pengunjung dapat langsung menemukannya dan 

mengatasi permasalahan. Selain itu, juga disajikan display 

berupa dokumentasi maupun informasi mengenai 

penanganan anak autis. Selain memberikan informasi 

langsung kepada masyarakat, informasi ini juga berfungsi 

sebagai pengetahuan kepada mereka yang belum 

mengetahui gejala anak autis. 

 

b. Ruang Assesment 

Ruangan ini berfungsi sebagai tempat awal anak autis untuk 

menjalani serangkaian program terapi. Pada intinya ruangan ini 

berfungsi sebagai tempat wawancara antara orang tua dan anak 

penyandang autis dengan psikolog atau psikiater. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui keadaaan awal anak penyandang 

autis. Kegiatannya antara lain berupa psikotest, pembicaraan dari 

hati ke hati, pedalaman sifat, yang secara langsung berpengaruh 

terhadap kondisi anak penyandang autis pada saat itu. 

Sikap awal yang ditunjukkan oleh anak penyandang autis 

pada umumnya antara lain yaitu resah/tidak tenang, takut, 

terkadang emosinya tak terkendali sehingga gampang 

marah/menangis. Dengan demikian maka ruang periksa 

assesment yang dibutuhkan adalah sebuah ruangan yang 

nyaman, tenang, hangat, menimbulkan keakraban, dan 

mendatangkan hubungan sosialisasi yang bai antara psikolog dan 

anak penyandang autis. Ruang konsultasi dengan tingkat privacy 

yang cukup tinggi dengan suasana akrab ditempatkan pada ruang 

tertutup dan ruang konsultasi dengan suasana santai, rileks, 

informal ditempatkan pada ruang terbuka. 
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1. Bentuk 

Untuk dapat menimbulkan  suasana  akrab  bentuk dasar 

massa  yang digunakan adalah segiempat karena bentuknya 

yang sederhana, dan bersifat lebih  privacy dibandingkan  

bentuk lengkung. Dikombinasikan dengan  penambahan  

bukaan  jendela  yang  langsung menuju kearah view yang 

dapat mengurangi rasa tertutup ruang. Sementara untuk 

elemen plafond digunakan ketinggian sedang agar ia merasa 

nyaman dan hangat (tidak terkesan dingin). 

 

2. Tata Ruang 

Untuk  mendapatkan  tingkat   privasi  yang  cukup,  

dihadirkan suasana keterbukaan namun bersifat  tertutup. 

Penggunaan warna – warna terang, penambahan furniture 

yang lebih rileks, baik bentuk maupun susunannya, 

menambah hubungan sosialisasi dan mengurangi tindakan 

menarik diri dan pasif dari anak penyandang autis. Furniture 

yang digunakan adalah furniture yang berstruktur alami 

namun dengan pemilihan bahan yang up to date 

kontemporer,  tempat  tidur ,  alas matras /  karpet, sofa tak 

lupa memasukkan elemen vegetasi dan air kedalam ruang. 

a) Jenis furniture (meja) yang digunakan cenderung 

yang berbentuk oval, yaitu setengah lingkaran. 

Bentuk ini dipilih karena sifatnya yang dapat 

merangkum sekelilingnya, sehingga anak 

penyandang autis dapat terfokus dan proses 

wawancara berkesan lebih hangat. 

b) Pada bidang lantai terbuat dari kayu. Hal ini karena 

warna coklat dari kayu mendatangkan efek hangat / 

akrab dan alamiah yang tak dapat dijumpai jika 

menggunakan warna cat coklat. 

c) Terdapat bukaan yang mengarah keluar, sehingga 

anak autis tidak merasa bosan ataupun tertekan 

dengan suasana di dalam ruangan. 
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d) Peletakan furniture pada sudut – sudut ruang, hal ini 

dimaksudkan agar anak penyandang autis dengan 

kecenderungan psikologis dan perilaku labil, 

mendapatkan sebuah teritori/ privacy, sehingga ia 

nyaman berada dalam ruang tersebut dan dapat 

mengurangi stress yang timbul akibat pertanyaan –

pertanyaan yang diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 4.36. Contoh Suasana Ruang Assesment 
Sumber : Dokumen Penulis,2016 

  

c. Ruang Konsultasi 

Ruang konsultasi menampung kegiatan berupa obrolan 

hangat antara orang tua yang mempunyai anak yang menderita 

autis dengan konsultan pikolog. Secara umum, ruang konsultasi 

yang banyak ditemui digambarkan sebagai ruang sederhana yang 

berwarana putih, tanpa ornamen yang menarik, tata ruang yang 

sederhana dan tata furniture yang kaku. Sehingga orang akan  

sungkan untuk masuk dan menimbulkan kesan yang kurang 

nyaman dan bersahabat. Dengan demikian maka ruang periksa 

yang dibutuhkan adalah ruang yang mendatangkan rasa nyaman 

bagi yang membutuhkan,  serta tercipta sebuah ruang yang akrab, 

sehingga orang tidak akan merasa canggung untuk masuk dan 

tidak meninggalkan kesan yang menakutkan. 
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1. Bentuk 

Bentuk yang  digunakan  adalah  bentuk bujur sangkar yang 

mendatangkan sifat hangat, dengan bukaan jendela yang 

luas, dimana dapat mendatangkan suasana keterbukaan 

terutama dalam hal keterbukaan visual. 

 

 

2. Tata Ruang 

Pada ruang periksa umum pemilihan furniture menggunakan 

yang bersifat santai dan  berstruktur lunak / cozy, yaitu sofa, 

dsb. Untuk furniture khusus seperti, sebisa mungkin 

menunjukkan kesan santai  dan hangat. Memasukkan unsur 

alami berupa bunga - bunga hidup, dalam bentuk vas bunga. 

Untuk memberi sentuhan lain pada ruang konsultasi, 

digunakan warna - warna pelapis dinding dengan pemilihan 

seperti warna sejuk / dingin yaitu hijau dan biru yang 

memberikan kesan tenang, rileks, dan damai. Selain itu 

ditambahkan pula unsur kayu yang akan menambahkan 

kesan alamiah dan bersifat hangat. 

 

 

Gambar 4.37. Contoh Suasana Ruang Konsultasi 
Sumber : Dokumen Penulis,2016 

 

d. Ruang Terapi Bina diri 

Ruang terapi ini merupakan jenis terapi sama dengan 

sebuah rumah. Untuk ruang terapi bina diri ini, terdapat berbagai 

ruang yang fungsi sama seperti yang ada di dalam rumah seperti 

ruang keluarga, ruang tamu, taman, tempat tidur, dapur dan juga 
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kamar mandi. Sehingga keberhasilannya dapat dilihat sejauh 

mana anak penyandang autis dapat memposisikan diri dan 

melakukan hal seperti layaknya ada di dalam rumahnya. Dengan 

demikian maka ruang ruang terapi yang  dibutuhkan  adalah  

sebuah ruang terapi yang dapat menimbulkan suasana akrab, 

homy, nyaman bagi anak penyandang autis, serta suasana 

keterbukaan like a home : 

1. Bentuk 

Bentuk yang dihadirkan berupa bujur sangkar atau 

lengkung yang dapat merangkum suasana  disekelilingnya, 

sehinggga tercipta  kesan  akrab dan hangat sperti di 

rumah. Bentuk pada ruang terapi bina diri kurang lebih 

sama dengan rumah tinggal pada umumnya. 

2. Tata Ruang 

Pada ruang – ruang di dalam ruang terapi ini nantinya terdiri 

dari dua jenis yaitu indoor dan outdoor  yang  menghadirkan  

suasana  alam  luar /   pemandangan, vegetasi, dll .Hal 

tersebut untuk menghindari kebosanan pada rehabilitan 

dalam mengikuti terapi serta tetap dapat merasakan suasana 

nyaman. Menggunakan material teakwood untuk bidang 

lantai dengan dan warna-warna yang terang dan natural. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Contoh Suasana Ruang Terapi bina diri  Indoor - Outdoor 
Sumber : Dokumen Penulis, 2016 

 

Penataan  furniture yang  digunakan  adalah secara  

sosiopetal, yaitu ditata membentuk lingkaran atau oval dan 

biasa menggunakan kursi atau secara lesehan.   

Sedangkan untuk alasnya, menggunakan material yang 

lunak sebagai alas duduk, seperti karpet dan sofa. 
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Gambar 4.39 Penataan Furniture secara Sosiopetal 
Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

Keakraban diimplementasikan dalam bentuk hubungan 

ruang ke ruang. Kedua jenis ruang outdoor - indoor ini 

menggunakan skala intim dalam menyatukan dimensi dan 

ukuran. Sedangkan pemilihan jenis material yang dapat 

membantu suasana akrab nyaman dn kekeluargaan yaitu 

jenis –jenis material yang bersifat alamiah seperti bamboo, 

rotan, kayu dan sebagainya dianggap bisa membawa  

suasana keakraban jika dibanding dengan material lain 

seperti stainless steel, fibre, plastik,dsb. 

 

a. Ruang Transisi 

Ruangan transisi merupakan tempat pemberian bimbingan 

pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada anak 

penyandang autis ke sekolah formal maupun nonformal. Ruang 

Transisi ini diberikan dengan harapan agar anak penyandang 

autis ini dapat bergaul ke masyarakat umum dan dapat 

menempuh pendidikan seperti orang pada umumnya. Sehingga 

mereka tetap merasa percaya diri dan tidak merasa berbeda dengan 

lainnya. 

Dalam unit ruang transisi ini, hubungan akrab yang terjalin 

antara guru dan terapis dengan anak penyandang Autis dapat 

menunjang penyerapan pendidikan dan keterampilan yang 

diberikan. Oleh karena  itu, ruang kelas perlu diatur sedemikian 
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rupa hingga anak autis tidak merasa jenuh dengan sistem 

penddikan di ruang kelas layaknya di ruang kelas formal pada 

sekolah umumnya. Dengan demikian maka ruang kelas yang  

dibutuhkan adalah ruang kelas yang nyaman, dapat 

mendatangkan semangat belajar dan daya konsentrasi bagi para 

anak penyandanga autis yang akan berpindah ke sekolah formal 

maupun sekolah non-formal. 

1. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk lengkung maupun 

persegi yang memiliki sifat stabil dengan fungsi untuk 

mereduksi sifat dan bentuk formal kelas pada umumnya. 

2. Tata Ruang 

Untuk mengurangi rasa bosan yang timbul ruang kelas 

transisi dibuat tidak monoton dan selalu bergerak dengan  

bentuk meja - kursi untuk pembelajaran berupa lingkaran 

atau ouval. Suasana keakraban diwujudkan dengan 

meletakkan skala normal untuk membentuk dimensi dan 

besaran ruang. Kesan keterbukaan diperoleh dengan 

memberikan keleluasaan visual dalam beraktivitas. 

 

e. Asrama inap 

Unit hunian ibarat rumah tinggal bagi para anak 

penyandang autis yang tinggal di asrama Pusat Rehabilitasi dan 

Terapi Anak Autis. Untuk itu perlu diciptakan suasana homy yang 

dapat membuat  para anak penyandang autis merasa nyaman,  

aman dan terlindungi seperti di dalam rumah sendiri serta betah di 

dalamnya, sehingga merasa nyaman dan tidak merasa seperti di 

kurung. Sesuai dengan keadaan anak penyandang autis yang 

masih kurang stabil, maka suasana yang dituntut lebih teratur, 

nyaman, namun tetap kekeluargaan, sehingga interaksi sosial 

dapat didorong dengan kedekatan secara fisik. 

Pada asrama anak penyandang autis, dibagi menjadi dua 

kelompok berdasarkan lamanya waktu tinggal. Yakni ruang bagi 

anak penyandang autis yang masih baru (1-4 minggu), dan ruang 
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bagi anak penyandang autis yang telah cukup lama menjalani 

program terapi. Hal ini dimaksudkan karena terdapat perbedaan 

mental dan perilaku  pada  kedua  jenis anak penyandang autis 

bagi pemula atau yang baru masuk (1-4  minggu), mereka masih 

cenderung memiliki sifat pemalu, penyendiri, takut dengan 

keramaian, dsb.  Oleh karenanya, terdapat perbedaan ruang bagi 

anak penyandang autis ini. 

1. Bentuk 

Menggunakan bentuk rumah pada umumnya, yaitu persegi, 

dengan penempatan jendela sebagai pengarah view langsung 

keluar bangunan. Keterbukaan didapatkan dengan 

keleluasaan dalam menikmati, mengamati secara fisik dan 

visual kondisi view sekitar. Hal ini diharapkan agar anak 

penyandang autis yang sedang menjalani terapi merasa tidak 

tertekan sehingga  tidak terjadi stress. 

2. Tata Ruang 

Kebutuhan interaksi harus tetap memperhatikan privasi bagi 

setiap penghuni, dapat diatur dengan lingkungan yang bersifat 

sosiofugal atau sosiopetal. 

 

f. Tempat Ibadah 

Ibadah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk para anak 

penyandang autis beribadah atau berdoa kepada Tuhan YME. 

Untuk mendukung kegiatan ini perlu ditunjang dengan suasana 

yang khusyuk, tenang, sejuk, dan nyaman. Dengan tetap 

memasukkan elemen alam  agar mampu mbangkitkan rasa syukur 

akan kebesaran dan keagungan Tuhan sebagai Sang Pencipta. 

1. Bentuk 

Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi yang  

memiliki sifat tenang dan stabil serta berkesan merangkum 

sekelilingnya. Dengan bentuk ini diharapkan dapat membuat 

para anak penyandang autis menjadi nyaman dan 

merasakan ketenangan dalam beribadah. 
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2. Tata Ruang 

Untuk menambah kesan khusyuk dan religious pada 

penataan ruang juga ditambahkan dengan pengaturan  

cahaya dan pembayangan pada tekstur material ekspos, 

sehingga didapatkan pencahayaan yang cukup  dramatis 

dan suasana yang hening. Selain itu, skala ruang juga 

menjadi salah satu hal yang berpengaruh. Skala ruang yang 

terlalu kecil, akan menimbulkan kesan sempit, dan 

terkungkung. Oleh karenanya dipilih scala ruang yang cukup 

lebar, dengan ketinggian plafond cukup tinggi, sehingga 

menghadirkan kesan luas, dan pengguna ruang di dalamnya 

merasa kecil dan tidak berdaya (dihadapan Tuhan). 

Keterbukaan juga menjadi kriteria suasana  ruang ibadah 

yang ingin ditampilkan. 

 

g. Unit Service dan Penunjang 

Dalam sebuah pusat rehabilitasi dan terapi anak autis, selain 

mendapatkan perawatan dan program terapi, para anak 

penyandang autis  juga membutuhkan hiburan / rekreasi yang 

selain dapat menghilangkan kejenuhan juga dapat mempererat 

hubungan dan sosialisasi antar anak penyandang autis, 

menambah frekuensi penyesuaian diri, serta menimbulkan rasa 

aman dan kekeluargaan. Ruang penunjang yang ada diantaranya 

difungsikan dengan tujuan tersebut. Diantaranya terdapat asrama 

tamu,  perpustakaan, lapangan olahraga, amphiteater, aula, dll. 
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Gambar 4.40. Contoh Fasilitas Penunjang 
Sumber : Dokumen Penulis,2016 

 

Unit service difungsikan sebagai pendukung teknikal 

pelaksanaan kegiatan harian. Dimana terdapat ruang - ruang 

genset ,gudang, mekanikal elektrikal, dll. 

 

4.6.6 Suasana Ruang Luar (Eksterior) 

Dalam pembentukan suasana ruang luar, dapat terlihat dari 

tata massa serta interaksi yang  tercipta  antara  bangunan  dengan  

lingkungan sekitarnya. Gubahan  massa  juga menjadi hal yang dapat 

mempengaruhi karakter suatu bangunan dalam sebuah lingkungan 

binaan. 

a. Landscaping 

1).Vegetasi 

Dasar pertimbangan: 

a) Faktor kenyamanan dan estetika yang dapat menunjang 

kenyamanan terapi. 

b) Pengolahan sesuai dengan tapak yang berkontur,   

sehingga memperhatikan faktor keamanan. 

Selain fungsi umumnya sebagai buffer,  view,  resapan air  

dan pengarah sirkulasi, tata lansekap dalam lingkungan 

pusat rehabilitasi narkoba juga memiliki fungsi sebagai 

berikut: 
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a) Sebagai area transisi / peralihan antara zona kegiatan 

dalam lingkup ruang makro maupun mikro 

b) Sebagai salah satu kegiatan sehari - hari, yakni 

berkebun. 

c) Secara psikologis, efek hijau sejuk yang ditimbulkannya 

oleh tanaman akan mendatangkan ide positf serta 

mengurangi  kelelahan baik mental maupun fisik. 

Pemilihan jenis tanaman yang dapat diterapkan dalam 

lingkungan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis antara lain: 

a) Tanaman dasar, berupa rumput - rumputan maupun  

semak / perdu untuk taman berbentuk tanah terbuka. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41. Penggunaan Rumput dan Semak 

Sumber : Dokumen Penulis, 2016 

b) Tanaman pembatas bias berwujud semak / perdu 

maupun tanaman yang tingginya tidak lebih 1 meter 

sebagai pembatas antar kelompok kegiatan, sirkulasi, 

maupun antar massa bangunan. 

c) Tanaman pelindung, berupa  tanaman tinggi dan rindang 

yang berfungsi sebagai pelindung dari cahaya, debu dan 

suara. 

2).Elemen Dekoratif 

Elemen dekoratif pada tata lansekap berfungsi sebagai salah 

satu unsur penting karena fungsinya sebagai pembentuk 

suasana yang diinginkan. Untuk menunjang  proses  kegiatan 

terapi yang  menginginkan  suasana nyaman akrab, terbuka 

dan kekeluargaan dapat diciptakan salah satunya dengan 

menambah ruang terbuka untuk interaksi antar penghuninya. 

Penciptaan ruang komunal yang interaktif dan tidak 
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membosankan  dapat diwujudkan  dengan  adanya  elemen-

elemen dekoratif pada area komunal seperti : 

- Elemen Air 

Selain sebagai terapi (hydrotherapy), elemen air dapat 

diaplikasikan pada ruang – ruang eksterior yang berfungsi 

sebagai zona peralihan dan dapat membuang kelelahan 

serta kebosanan. Elemen air dapat berupa kolam, air 

mancur maupun cascade/air mengalir. 

 

Gambar 4.42. Water Fountain dan Kolam Air 
Sumber : Dokumen Penulis,2016 

- Material Alam 

Material alam ini berupa bahan finishing yang dapat 

tertangkap secara visual dalam peranannya menambah 

estetika lingkungan binaan pusat rehabilitasi narkoba. 

 

Gambar 4.43. Macam Material Batu Alam 
Sumber : Dokumen Penulis, 2016 
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b. Gubahan Massa 

Selain tata landscaping yang  menunjang, pada  penerapan  

desain arsitektur perilaku sebuah pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis, bentuk dari sebuah massa bangunan dan juga fasade  

juga menjadi salah satu pertimbangan. Melalui ilmu arsitektur, 

diharapkan menjadikan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis 

sebuah wadah yang tak hanya berperan menyembuhkan para 

anak penyandang autis, namun juga dapat memberikan andil 

dalam mengubah pandangan hidup mereka melalui komunikasi 

dan sentuhan ruang dan fisik bangunan. 

1) Gagasan Fasade 

Desain fasade pada sebuah pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis diharapkan dapat mencerminkan sekilas 

sifat rehabilitasi dan terapi yang ada didalamnya. Desain  

yang tertutup akan menimbulkan persepsi yang kurang 

baik. Dalam hal ini, sebuah pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis berperan sebagai penyedia layanan terapi 

penyembuhan. Persepsi awal masyarakat mengenai 

tempat penyembuhan tidaklah semenarik tempat lain  

seperti mall, wahana  rekreasi bahkan rumah  sendiri. 

Oleh karenanya, desain fasade diolah agar dapat 

mengesankan sesuatu yang ramah, homy dan terbuka. 

Pada pusat rehabilitasi dan terapi anak autis yang  

direncanakan ini, fasade menggunakan dominasi material 

alam, seperti batu - batuan dengan banyak bukaan yakni 

menggunakan material kayu, serta kombinasi warna 

cerah dan bentuk lengkung agar berkesan ceria untuk 

anak-anak, namun tetap meberi kesan berwibawa. 

2) Bentuk Massa 

Bentukan massa pada pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis haruslah memberikan kesan terbuka, 

mengayomi, homy, namun tetap ceria tegas dan 

berkarakter. Bentuk yang tidak terlalu formal akan dapat 

mengurangi rasa tertekan / stress yang timbul dalam 
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pikiran calon anak anak autis yang diterapi. Karakter 

bangunan yang homy akan menimbulkan kesan seolah-

olah mereka sedang berada di rumah 

3) Warna 

Aplikasi warna pada ruangan maupun bangunan, 

akan mempengaruhi psikologi orang yang ada di 

dalamnya. Oleh karena itu pemilihan warna massa 

bangunan menggunakan warna yang cerah, hangat, 

enerjik ceria namun tetap terkesan santun. 

4) Fasade 

Tujuan dari tampilan bentuk fasade adalah untuk 

menimbulkan stigma positif dari masyarakat. Diharapkan 

mereka dapat mengubah cara pandang mereka 

mengenai anak penyandang autis. Karena yang terlihat 

dari luar pertama kali adalah  fasade, maka  pencitraan  

ditanamkan mulai dari tampilan luar massa bangunan. 

Fasade dengan pemilihan bentuk yang simple dan non-

formal akan menjadikan kesan baru yang tidak kaku. 

Selain itu pemilihan material yang bersifat natural akan 

mendominasi desain fasade pusat rehabilitasi yang 

direncanakan. Material kaca juga akan mengisi gagasan 

desain fasade, karena kesan terbuka yang ingin 

dihadirkan. 

5) Gagasan Desain Asrama 

Gagasan desain ruang asrama menjadi sangat 

penting dalam sebuah pusat rehabilitasi dan terapi anak 

autis. Hal ini karena mereka menghabiskan  sebagian 

besar waktunya di asrama. Perlu direnungkan agar 

bagaimana dapat menyiasati pola perilaku anak autis 

yang berbeda - beda. Ada yang lebih suka menyendiri, 

berkumpul, atau malu-malu bahkan takut untuk bergaul. 

Penerapan ruang – ruang yang saling terkait 

dengan dihubungkan oleh ruang bersama merupakan 

salah satu hal yang akan diaplikasikan dalam banguan 
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asrama, sehingga setiap anak penyandang autis akan 

menjadi bagian di dalamnya. Bangunan asrama hanya 

terdiri dari dua lantai yang akan berkesan lebih luas, 

terang dan lega. 

6) Gagasan Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang dihadirkan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan yang bersifat melengkapi namun 

tidak begitu mendesak. Akan tetapi, karena pola hidup 

anak penyandang autis yang lebih antisosial dan agak sulit 

untuk berbaur dengan kehidupan sosial masyarakat umum 

dalam rangka menjalani serangkaian proses rehabilitasi 

dan terapi, maka diperlukan sarana penunjang yang 

setidaknya dapat menjadi wahana hiburan atau rekreasi 

bagi para anak penyandang autis untuk berkumpul dan 

bersosialisasi minimal dengan sesama anak 

penyandang autis. Namun sarana penunjang kegiatan ini 

tujukan bukan hanya untuk para anak penyandang autis 

tetapi juga untuk masyarakat umum. 

 Perpustakaan 

Sarana penunjang ini dihadirkan untuk 

memenuhi rasa kebutuhan pengetahuan dan 

kegemaran anak penyandang autis. Dengan 

ditempatkan pada tempat yang cukup tenang dan 

mendapatkan view cukup baik ke luar bangunan, 

diharapkan selain pengetahuan anak penyandang 

autis atau pengunjung lain akan mendapatkan 

ketenangan dengan pemandangan alam sekitar. 

Oleh karenanya perpustakaan mempunyai view 

yang luas dengan penggunaan material kaca 

maupun bukaan-bukaan. 

 Sarana Ibadah 

Pendidikan akan agama dan kebutuhan untuk 

ibadah, juga ditanamkan dalam diri anak 

penyandang autis selama mereka menjalani masa 
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rehabilitasi dan terapi. Oleh karenanya sarana 

penunjang seperti masjid, gereja,vihara, dll.  

Menjadi suatu hal yang bersifat utama. 

Desain tempat ibadah dibuat sederhana 

namun dapat menjadi daya tarik disekitar kelompok 

massa lainnya. Dengan permainan skala ruang, 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak 

penyandang autis akan keheningan, kekhusyukan, 

dan dapat merasakan kebesaran-Nya. 

 RuangTerbuka 

Terdapat beberapa fungsi dalam penempatan  

ruang  terbuka. Yakni sebagi zona peralihan antar 

kegiatan, sebagai sarana terapi alam, dan sebagai 

ruang diskusi maupun berbincang yang nantinya 

akan medatangkan keberanian untuk bersosialisasi. 

Implementasi dari ruang - ruang terbuka ini dapat 

berupa taman, gazebo, hall, dll. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BAB V  
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LANDASAN PERENCANAAN DAN KONSEP 

PERANCANGAN ARSITEKTUR PUSAT REHABILITASI DAN 

TERAPI ANAK AUTIS DI KOTA SALATIGA 

 

5.1 Konsep Aspek Fungsional 

5.1.1. Jenis Layanan dan Terapi Pusat Rehabilitasi Anak Autis 

Cakupan pelayanan bangunan pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis berskala regional Jawa Tengah, dengan berada di Kota 

Salatiga yang secara geografis berada di tengah Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga dapat dengan mudah melayani dari seluruh 

penjuru Jawa Tengah. 

a) Jenis pelayanan 

a) Layanan Umum 

- Layanan konsultasi dan Informasi 

- Layanan keluarga, masyarakat & sekolah 

- Layanan pelatihan dan bimbingan 

- Layanan melakukan Penelitian  

b) Layanan Utama 

 . Pelayanan Terapi Bagi Anak Autis 

a. Rehabilitasi dan Rawat Inap Bagia anak autis 

b. Workshop mengenai pola Asuh anak Autis 

b) Jenis Terapi  

a. Terapi Okupasi 

b. Terapi Fisiologi  

c. Terapi Wicara 

d. Terapi Perilaku  

e. Terapi Sensori Intregrasi 

f. Terapi Bina Diri 

g. Terapi Snoezelen 

h. Terapi Bermain 
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5.1.2. Pelaku dan Aktifitas Kegiatan  

Berdasarkan Fungsi dan tujuan pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis pelaku kegiatan meliputi : 

1) Anak Autis 

Merupakan pelaku aktifitas kegiatan utama pada 

bangunan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis, 

sedang Anak Autis berdasarkan jenis pelayanannya 

dibedakan : 

 Anak Autis Rawat Jalan 

 Anak Autis Tinggal di asrama 

2) Pengelola 

 Kepala/pimpinan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak 

Autis 

 Terapis 

 Administrasi/Tata Usaha  

 Karyawan dan Staff 

 Pengelola Asrama 

 Pengelola Servis 

3) Orang Tua 

4) Pengunjung non pengantar/penjemput 

 Pengunjung Kelompok 

 Pengunjung perorangan 

5) Pelaku Kegiatan Lain 

 Pemasok Bahan Kebutuhan seperti makanan 

peralatan terapi,dll 

 Pemadam Kebakaran saat terjadi bencana 

 Mobil pengambil sampah 
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Berdasarkan fungsi dan tujuannya skema Alur Kegiatan Pusat 

Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis yaitu : 

6. Anak Autis dibedakan menjadi 2 yaitu : 

c) Anak Autis  

 

 

Gambar 5.1 Alur Skema Kegiatan Anak Autis 
Sumber Analisa Penulis 

 

d) Anak Autis yang tinggal di Asrama 

 

 

Gambar 5.2 Alur Skema Kegiatan Anak Autis di Asrama 
Sumber Analisa Penulis 

 
 

7. Pengelola 

 Kepala/pimpinan Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 Terapis 

 Administrasi/Tata Usaha  

Datang 

Pendaftaran/ 
informasi 

Terapi 

Konsultasi 

Pemeriksaan 

 Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Tempat Parkir 

Datang 

Informasi 

Terapi 

Konsultasi 

Pemeriksaan 

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Menginap 

Berangkat 

Pulang 
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 Karyawan dan Staff 

 Pengelola Asrama 

 Pengelola Servis 

 

Gambar 5.3 Alur Skema Kegiatan Pengelola 
Sumber Analisa Penulis 

 

8. Orang Tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Alur Skema Kegiatan Orang Tua Penderita 
Sumber : Analisis Penulis 

 

9. Pengunjung non pengantar/penjemput 

Tempat Parkir 

Datang  

Absensi  

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Pengelolaan 

Kegiatan 

Beristirahat 

Masuk  

Datang 

Pendaftaraan 

Workshop 

Konsultasi 

Menunggu 

KE Toilet 

Makan 

Beribadah 

Membaca Buku 

Seminar 
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Gambar 5.5 Alur Skema Kegiatan Pengunjung non pengantar/penjemput 
Sumber Analisa Penulis 

 
 

10. Pelaku kegiatan lain 

 

Gambar 5.6 Alur Skema Kegiatan Pelaku Kegiatan lain 
Sumber Analisa Penulis 

 
 

5.1.3. Konsep Peruangan 

Secara khusus, Jumlah pengguna bangunan Pusat Rehabilitasi 

dan Terapi Anak Autis ini dibagi menjadi : 

6. Penderita Autis 

c. Anak Terapi  : ± 160 Anak 

d. Anak Transisi  : ± 20 Anak 

7. Terapis ± 36 orang   

Berdasarkan dengan studi kasus bahwa 1 orang terapis 

hanya di perbolehkan untuk mengasuh 5 anak asuh 

penyandang autis, min 4 orang terapis untuk 1 jenis terapi. 

8. Pengelola ± 36 orang 

Ke Toilet 

Makan 

Beribadah 

Datang 

Registrasi 

Tempat Parkir 

Workshop 

Berdiskusi 

Membaca Buku 

Meneliti 

Menginap 

Masuk  

Tempat Parkir 

Datang Pemerikasaan 

Metetakkan barang 

Melakukan Kegiatan Pulang 
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Tabel 5.1 Spesifikasi Pekerjaan Pengelola  

Bidang Spesifikasi Pekerjaan Jumlah 

Kebutuhan 

Pengelola Kepala/ Pimpinan 1 

Sekretaris Kepala  1 

Intern Staf ( Ka TU, Kemanan, 

Keuangan, Humas) 

4 

Administrasi 8 

Pengelola Asrama 2 

Staff Sevis Custumer Service 1 

Keuangan 2 

Humas 2 

Petugas Perpustakaan 2 

Staff Keamanan 5 

Staff Utilitas 3 

Staff MEE 3 

Tukang Kebun  2 

Jumlah 36 

Sumber Analisa Penulis 2016 

 

9. Pengantar / Penjemput : ± 90 orang pengantar asumsi 

berjumlah setengah dari jumlah anak penderita autis 

perorangan atau keluarga, dikarenakan waktu terapi di bagi 

menjadi 3 rombel dalam sehari. 

10. Pengunjung non pengantar / penjemput : ± 50 orang meliputi 

calon penderita yang berkonsultasi dan mencari informasi, 

perorangan - kelompok yang melakukan penelitian, mencari 

informasi, melakukan studi banding 

 

5.1.4. Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan pada macam Pelaku Kegiatan dan Jenis aktifitas 

yang ada, maka kebutuhan ruang pada pusat rehabiitasi dan terapi 

anak autis dibedakan sebagai berikut : 

Tabel 5.2 Pelaku Kegiatan, Aktifitas dan Kebutuhan Ruang  
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Pelaku 
Kegiatan 

Spesifikasi 
Pelaku 

Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Anak Autis 

Usia 0,5 – 
12 tahun 

Anak Autis 
Rawat Jalan 

Datang/Pulang Hall Penerima 

Informasi Resepsionis 

Pendaftaran R. Pendaftaran 

Konsultasi R Konsultasi 

Pemeriksaaan R Assesment 

Terapi R. Terapi 

Bermain 
R Bermain 
(Observasi) 

Berolahraga R. Olahraga 

Makan R Makan 

Beribadah Musholla 

Ke Toilet Lavatory 

Anak Tinggal Di 
Asrama 

Datang/Pulang Hall Penerima 

Informasi Resepsionis 

Pendaftaran R. Pendaftaran 

Konsultasi  R Konsultasi 

Pemeriksaaan R Assesment 

Terapi R. Terapi 

Bermain 
R Bermain 
(Observasi) 

Berolahraga R. Olahraga 

Tidur Asrama 

Makan R Makan 

Beribadah Musholla 

Ke Toilet Lavatory 

Pengelola Terapis Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Menyiapkan 
Dokumen 

Ruang Terapis  

Membaca buku  Perpustakaan 

Konsultasi R konsultasi  

Berdiskusi R Diskusi 

Membimbing 
Workshop 

R Workshop 

Menerapi  R Terapi 

Makan  Kantin 

Beribadah Musholla 

Pergi ke Toilet Lavatory 

Pimpinan Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Pesiapan 
Ruang 
Pimpinan 

Pengecekan 
Lapangan 

Selasar, 
Asrama 
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Rapat R Rapat 

Menerima Tamu R Tamu 

Istirahat R Istirahat 

Ibadah Musholla 

Makan Pantry 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Sekretaris 
Kepala 

Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Bekerja 
R. Sekretaris 
Pimpinan 

Rapat R Rapat 

Istirahat R Istirahat 

Ibadah Musholla 

Makan Pantry 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Intern Staff Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Bekerja 
Ruang Ka Staff 
Intern 

Rapat R Rapat 

Istirahat R Istirahat 

Ibadah Musholla 

Makan Pantry 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Administrasi Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Bekerja 
Ruang 
Administrasi 

Menerima Tamu R Pendaftaran 

Rapat R Rapat 

Istirahat R Istirahat 

Ibadah Musholla 

Makan Pantry 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Pengelola 
Asrama 

Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Bekerja 
R. Admin 
Asrama 

Pengecekan 
Lapangan 

Selasar, 
Asrama 

Menerima Tamu R Tamu 

Rapat R Rapat 

Istirahat R Istirahat 

Ibadah Musholla 

Makan Kantin  

Ke Kamar mandi Lavatory 

Pengelola 
Servis 

Custumer 
Service 

Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Bekerja R. CS 

Rapat R Rapat 

Menerima tamu  Resepsionis 

Istirahat R Istirahat 

Makan Pantry 

Beribadah Musholla 

Ke Kamar Mandi  Lavatory  

Petugas Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Datang/Pulang Hall 
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Perpustakaan Bekerja Perpustakaan 

Rapat R Rapat 

Istirahat R Istirahat 

Makan Pantry 

Beribadah Musholla 

Ke Kamar Mandi  Lavatory  

Staff Keamanan Datang Hall 

Persiapan R. Karyawan 

Pengamanan/ jaga R.Keamanan / 
Pos Jaga 

Ibadah Mushola 

Makan Kantin 

Ke Kamar mandi Lavatory 

Staff Utilitas Datang Hall 

Persiapan R. Karyawan 

Membersihkan Hall, Selasar 

Meyimpan Alat Gudang Alat 

Makan Kantin 

Beribadah Musholla 

Ke Kamar Mandi Lavatory 

Orang tua 
anak autis 

 Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Datang/Pulang Hall 

Berkonsultasi R Konsultasi  

Menemani 
pemeriksaan 

R Assesment 

Mencari informasi Resepsionis 

Megawasi dan 
menunggu anak 

R Tunggu 

Membaca buku Perpustakaan 

Mengikuti workshop R Workshop 

Makan Kantin 

Beribadah  Musholla 

Ke Kamar Mandi Lavatory 

Pengunjung 
nonpengantar/
penjemput 

 Memarkir kendaraan Tempat Parkir 

Masuk/ keluar Hall/Lobby 

Pendaftaran R Pendafaran 

Berdiskusi R Seminar 

Berkumpul  R Tunggu 
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Mencari informasi Resepsionis 

Melakukan studi 
R Terapi, 
selasar, Asrama 

Tidur Asrama 

Makan Kantin 

Beribadah Musholla 

Pergi k toilet Lavatory 

Pelaku 
kegiatan Lain 

 
Memarkir kendaraan 

Loading Dock 

Pemeriksaan  
Pos Jaga 

Meletakan barang 
Gudang 

Makan  
Kantin 

beribadah 
Musholla 

Ke kamar mandi 
Lavatory 

Sumber Dokumen  Penulis 2016 

 

5.1.5. Analisa Pengelompokan Jenis Aktifitas dan Kebutuhan Ruang 

Berikut ini aktifitas yang terjadi pada pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis : 

g. Aktifitas Penerimaan awal 

Hall penerima, Resepsionis, R. Informasi, R. Administrasi, 

Ruang Tunggu, Lavatory. 

h. Aktifitas Terapi 

Hall, R Tunggu, Reseptionis, R. Konsultasi, R Assesmen, 

R Observasi, R. Terapi Okupasi, R Terapi Fisiologi, R Terapi 

Wicara, R Terapi Perilaku, R Terapi  Sensori Intregrasi, R 

Terapi Binadiri, R Terapi Snoezelen, R Terapi Bermain, R 

Transisi, R Pustaka Profesi, R Makan, Musholla, R 

Penyimpanan Sementara, Lavatory. 

i. Aktifitas Pelayanan Umum 

Hall, Resepsionis, R Tunggu, R Konsultasi, R Informasi, 

Perpustakaan, R Tamu, Aula, R Workshop, Kantin, Musholla, 

Lavatory. 

j. Aktivitas Pengelola 
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R Pimpinan, R. Tata Usaha dan Karyawan, R Kepala TU, 

R. Kepala Bagian Keuangan, R. Kepala Kepegawaian, R. 

Kepala Keuangan, R. Tamu, R. Terapis, R. Rapat, R. 

Karyawan, Lounge, R. Istirahat Karyawan, Pantry, Mushola, 

Lavatory. 

k. Aktifitas Penunjang 

Hall/ Lobby, Asrama, Tempat Ibadah, Taman, 

Perpustakaan, R Seminar/ R Diskusi, Gazebo, KM/ Lavatory.  

l. Aktifitas Servis 

Tempat Parkir, Loading Dock, R Genset, R Trafo dan 

panel, Gudang Bahan Bakar, R. Tangki/ Pompa, R. PABX, R. 

Kontrol CCTV, R. Cleaning Servis dan Janitor, Security, 

Gudang Umum, KM/ WC 

 

 

5.1.6. Besaran Ruang 

Tabel 5.3 Besaran Ruang Kelompok Aktivitas Penerimaan Awal 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Penerimaan Awal Hall / Lobby 75 m2 

Ruang Informasi 10,6 m2 

Ruang Administrasi 34,6 m2 

Ruang tunggu 62,5 m2 

Lavatory 32 m2 

Jumlah Total + Flow 40% 300,6 m2 

Sumber DokumenPenulis 2016 

 

Tabel 5.4 Besaran Ruang Kelompok Aktivitas Terapi 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Aktifitas Terapi  Hall / Lobby 15 m2 

Reseptionis 3,8 m2 

Ruang tunggu 15 m2 

Ruang Konsultasi 29 m2 
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Ruang Assesmen 64 m2 

Ruang Observasi 128 m2 

R. Terapi Okupasi 128 m2 

R. Terapi Fisioterapi 64 m2 

R. Terapi Wicara 80 m2 

R. Terapi Perilaku 36 m2 

R. Terapi Sensori 

Intregrasi 

36 m2 

R. Terapi Binadiri 60 m2 

R. Terapi Snoezelen 128 m2 

R. Terapi Bermain 64 m2 

R. Kelas Transisi 96 m2 

Ruang Pustaka Profesi 36 m2 

Pantry  14 m2 

Mushola 3,2 m2 

Ruang Gudang Arsip 19,5 m2 

Lavatory 64 m² 

Jumlah Total + Flow 40% 1572,9 m2 

Sumber Dokumen Penulis 2016 

  

Tabel 5.5 Bersaran Ruang Kelompok Aktifitas Pelayanan Umum 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Aktifitas Pelayanan 

Umum  

Hall / Lobby 75 m2 

Resepsionis 10,6 m2 

Ruang tunggu 62,5 m2 

Ruang 

Informasi,konsultasi 

Umum 

3,8 m2 

Perpustakaan 176,3 m² 

R. Tamu 20 m² 

Aula 128 m² 

Ruang Workshop 64 m² 

Kantin  78,4 m² 
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Musholla 64 m² 

Lavatory 32 m² 

Jumlah Total + Flow 40% 1572,9 m2 

Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

Tabel 5.6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola/Administrasi 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Pengelola / 

Administrasi   

Hall / Lobby 45 m² 

Informasi 17 m² 

Ruang Pimpinan 11,5 m² 

R.Tamu 20 m² 

R.Tata Usaha 36 m² 

R. Intern Staff 20 m² 

Ruang Terapis 36 m² 

R. Karyawan 22,5 m² 

R.Istirahat 45,6 m² 

Pantry 128 m² 

Musholla 19,5 m2 

Lavatory 64 m² 

Lounge 64 m² 

Lavatory 200 m² 

Jumlah Total + Flow 40% 1219,54 m² 

Sumber Dokumen Penulis 2016 
 
 

Tabel 5.7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang  

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Penunjang    Hall / Lobby 30 m2 

Asrama 300 m² 

Perpustakaan 43,67 m² 

Taman 216 m² 

Amphi theatre 80,64 m² 

Gazebo 81,25 m² 

Plaza 1386 m² 
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Lavatory 64 m² 

Jumlah Total + Flow 40% 3082,20 m² 

Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

Tabel 5.9 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Servis 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Servis  Gudang Umum 40 m² 

R.Tangki/ Pompa 12 m² 

R.Genset 54 m² 

R. PABX 12 m² 

R. Kontrol CCTV 40 m² 

Janitor 4 m² 

Loading Dock 93,6 m² 

R. Cleaning Service 20,58 m² 

R. Security 17,6 m² 

R Staf MEE 13,2 m² 

R Trafo & Panel 15 m² 

Parkir 950 m² 

KM/WC 30 m² 

Jumlah Total + Flow 40% 1814,4 m² 

Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

Tabel 5.10 Rekapitulasi Besaran Ruang 

Kelompok Ruang Ruang Luasan 

Rekapitulasi 

Jumlah Besaran 

Ruang  

Aktifitas Penerimaan 
Awal 

300,6 m² 

Aktifitas Terapi  1.572,9 m² 

Aktifitas Pelayanan 
Umum 

1.000,4 m² 

Aktifitas Pengelola  1.219,54 m² 

Aktifitas Penunjang   3.082,20 m² 

Akstifitas Servis 1.814,4 m²   

Jumlah Total + Flow 30% 8.999,05 m² 

Sumber Dokumen Penulis 2016 
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5.1.7. Konsep Organisasi dan Hubungan Ruang 

 

Gambar 5.7 Skema Hubungan Kelompok Ruang 
Sumber Analisa Penulis 

 

 

 

 

5.1.8. Konsep Persyaratan Ruang 

a. Tuntutan Psikologis Ruang  

1) Skala Ruang  

Skala ruang menunjukkan perbandingan antara suatu 

elemen dengan elemen lain dalam ruang yang sama, 

acuannya menyesuaikan dengan ukuran tubuh manusia 

pengguna ruang tersebut. Secara psikologis, kesan yang 

timbul dari skala ruang yang umum yaitu perbandingan jarak 

antar dinding dengan tinggi ruang adalah :  

•  D/H < 1 ruang yang terbentuk terlalu sempit, kesan 

tertekan  

•  D/H = 1 ruang terasa seimbang  

•  D/H > 1 ruang terasa agak besar  

•  D/H > 4 pengaruh ruang tidak terasa  

Keterangan: 

 D = Dimension (Ukuran) 
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 H = High (Tinggi) 

Penerapan :  

Dipilih skala D/H = 1 atau D/H > 1 sebagai pemenuhan 

tuntutan psikologis sekaligus pengamanan untuk kelompok 

ruang terapi, kelompok penerimaan awal, Kelompok ruang 

pengelola serta ruang-ruang lain. 

Pada ruang terapi dan observasi, dipilih skala D/H > 1 

karena mengingat perilaku anak autis yang sering kali 

bergerak berlebihan dan tiba tiba sehingga berfungsi untuk 

menhindari benturan anak autis terhadap elemen ruang dan 

fasilitas ruang lain. Faktor keamanan anak autis sangat 

diperhatikan pada beberapa ruang. 

2) Warna 

Penerapan : Pada kelompok ruang terapi digunakan 

warna cerah yang memberikan kesan tenang, damai dan 

bersih. Sedangkan pada kelompok ruang penunjang warna 

yang sesuai adalah kuning, merah, dan warna-warna yang  

juga bersifat cerah/ panas  yang karakternya menimbulkan 

semangat/ stimulan bagi para penyandang autis sedang 

menjalani proses terapi.    

 

 

3) Tekstur 

Penerapan : Pada ruang terapi terbuka, banyak 

diterapkan unsur-unsur seperti batu kerikil dan rumput yang 

berfungsi sebagai relaksasi bagi para penyandang autis. 

Selain itu pada ruang-ruang terbuka yang bersifat publik 

penerapan elemen-elemen ekpos batu bata dan batu alam 

diharapkan dapat menghadirkan pengalaman ruang yang 

dapat membangkitkan ketenangan sekaligus semangat 

untuk sembuh.  

Sedangkan untuk ruang terapi indoor digunakan 

tekstur bahan yang halus dan diutamakan yang lunak/tidak 

keras. Sehingga tetap memperhatikan kharakteristik anak 
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autis yang terkadang memiliki pergerekan yang berlebihan 

dan tiba tiba. 

 

4) Garis  

Garis digunakan untuk mengekspresikan simbol-simbol 

tertentu yang terbentuk oleh garis itu sendiri sesuai dengan 

sugesti yang timbul.  

- Vertikal, sugesti stabil, kuat, agung dan berwibawa.  

- Horisontal, sugesti ketenangan, statis, hal yang tidak 

bergerak.  

- Diagonal, sugesti ketidakstabilan, sesuatu yang 

bergerak.  

- Lengkung, memberi sugesti dinamis, kuat dan megah.  

Penerapan : Penggunaan garis yang disesuaikan 

dengan karakter kegiatan dan ruang meliputi garis vertikal 

sebagai unsur formalitas dan kewibawaan pada ruang 

penerimaan, garis horisontal pada ruang yang relatif butuh 

ketenangan seperti kelompok ruang terapi ,dan kelompok 

ruang penunjang serta garis diagonal dan lengkung sebagai 

ornamen untuk menghindari kesan monoton pada pusat 

rehabilitasi dan terapi anak autis. 

5.2 Konsep Aspek Konstektual  

Lokasi tapak terpilih dengan beberapa peraturan yang harus diikuti 

yaitu jenis bangunan dan peruntukan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan ketinggian bangunan setempat. 

Pada tapak terpilih mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

40 % untuk fasilitas umum pendidikan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

0-1,6 untuk fasilitas umum pendidikan dan ketinggian bangunan setempat 

1 – maksimal 4 lantai.. 
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Gambar 5.8 Site Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis di Kota Salatiga 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

5.2.1 Zoning Akhir 

Berdasarkan Analisa Konstektual yang mengacu pada 

beberapa analisa aspek sehingga mendapatkan skematik yang 

nantinya digunakan untuk zoning akhir kawasan, seperti: 

a) Klimatologi, 
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Gambar 5.9 Skematik Aspek Klimatologi 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

b) Potensi View, 

 

Gambar 5.10 Skematik Aspek Potensi View Site Terpilih 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

 

c) Kebisingan, 

 

Gambar 5.11 Skematik Aspek Kebisingan Site Terpilih 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

 

 

 

 

 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 181  
 

 

 

d) Aksesibilitas  

 

Gambar 5.12 Skematik Aspek Aksesibilitas Site Terpilih 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

 

Berdasarkan skematik tersebut site terpilih didapatkan 

zoning akhir kawasan yang di kelompokan menurut aktivitas 

pelaku kegiatan bangunan, sebagai berikut : 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 182  
 

 

Gambar 5.13 Zoning Akhir Site 
Sumber Dokumen Penulis 2016 

Kerterangan : 

 : Zona Aktifitas Penerimaan Awal  : Zona Aktifitas 
Pengelola   

 : Zona Aktifitas Terapi    : Zona Aktifitas 
Penunjang  

 : Zona Aktifitas Pelayanan Umum  : Zona Aktifitas Servis 

 

5.3 Konsep Aspek Struktural 

Struktur bangunan sekolah dasar luar biasa dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu lokasi, bentuk serta fungsi bangunan. Dalam rancangan struktur 

bangunan harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang akan 

mempengaruhi konsep struktur yang akan dirancang, berikut merupakan 

beberapa pertimbangan dalam perancangan konsep struktur bangunan : 

a. Pengaruh struktur terhadap bentuk masa bangunan. 

b. Fleksibilitas struktur bangunan yang terkait dengan kualitas visual 

ruang. 

c. Keamanan struktur terhadap gaya-gaya yang bersifat merusak (berat 

bangunan, beban manusia atau barang, gaya angin dan gempa) 
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d. Keamanan struktur terhadap bahaya kebakaran. 

 

5.3.1 Sub Struktur 

Struktur Pondasi menggunakan pondasi footplat dan pondasi 

lajur batu kali. Pondasi foot plat digunakan karena mempertimbangkan 

bangunan yang akan dirancang memiliki ketinggian yang relatif rendah 

serta mempertimbangkan kondisi tanah yang relatif baik.  

 

Gambar 5.14 Pondasi Foot Plat 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 
Gambar 5.15 Pondasi Batu Kali 

Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

5.3.2 Mid Struktur 

Bangunan sekolah dasar luar biasa ini merupakan bangunan 

yang digunakan untuk fasilitas pendidikan sehingga diperlukan struktur 

badan yang kuat dan aman untuk menopang beban pengguna 
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bangunan, fasilitas bangunan maupun bangunan itu sendiri. Bagian 

Struktur badan bangunan menggunakan struktur rangka kaku (ring 

frame structure) . 

 

     Gambar 5.16 Lapisan Dinding 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

 

5.3.3 Upper Struktur 

Bangunan ini merupakan bangunan fasilitas pendidikan yang 

lokasinya berada pada lokasi pendidikan dan permukiman. 

Penggunaan struktur atap nantinya akan menyesuaikan dengan 

konsep bangunan dan kesesuaian dengan lingkungan. Sehingga 

digunakan alternatif struktur konstruksi atap Baja IWF, Konvensional 

ataupun Spaceframe. 
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Gambar 5.17 Rangka Atap Konvensional  
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

5.4 Konsep Aspek Kinerja 

5.4.1 Konsep Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada pusat 

rehabilitasi dan terapi anank autis ini adalah tangga danramp. 

Tangga meliputi tangga umum dan tangga darurat. Ramp digunakan 

untuk memfasilitasi penyandang autis atau pengguna kursi roda. 

 

5.4.2 Konsep Sistem Plumbing 

Sistem plumbing adalah suatu sistem penyediaan atau 

pengeluaran air (baik air bersih maupun air kotor) yang dikehendaki 

tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah-daerah yang 

dilaluinya. Jenis peralatan plumbing pada pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis di Salatiga ini meliputi peralatan untuk penyediaan air 

bersih dan pembuangan air kotor. 

Kebutuhan air bersih pada bangunan pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis ini meliputi kebutuhan dapur pada kantin, dan 

keperluan MCK pada lavatori. Sistem distribusi air bersih pada 

sekolah dasar luar biasa ini menggunakan Down Feed System. 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 186  
 

 

Gambar 5.18 Down Feed System 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

Jaringan air kotor dan limbah pada pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis ini menggunakan DEWATS (Desentralized Waste 

Water Treatment System). 

 

 

Gambar 5.19 Jaringan Air Kotor DEWATS 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

 

Gambar 5.20 Jaringan Drainase 

Wastafel 
Urinoir 
Floor drain 



Pusat Rehabilitasi dan Terapi Autis 

Kota Salatiga 
 

 
LP3A Pusat Rehabilitasi dan Terapi Anak Autis 

 187  
 

Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

5.4.3 Konsep Sistem Pemadam Kebakaran 

Untuk menjaga keamanan bangunan akan terjadinya 

kebakaran, diperlukan suatu cara atau sistem pencegahan kebakaran 

karena kebakaran dapat menimbulkan kerugian berupa korban 

manusia, harta benda, dan lain-lain. Sistem pemadam kebakaran 

pada bangunan pusat rehabilitasi dan terapi anak autis yang paling 

efektif digunakan adalah berupa sprinkler. 

 

Gambar 5.21 Sistem Pemadam Kebakaran 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

 
Gambar 5.22 Jaringan Hidrant 

Sumber : Dokumen Penulis (2016) 
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Gambar 5.23 Jaringan Sprinkler 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

5.4.4 Konsep Sistem Pengkondisian Udara 

Sistem pengkondisian udara pada pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis di Kota Salatiga ini meliputi sistem alami dan buatan. 

Sistem pengkondisian udara secara alami diciptakan melalui bukaan-

bukaan secara maksimal. Sedang pengkondisian udara secara 

buatan diciptakan melalui penggunaan AC (Air Conditioner). Sistem 

pendistribusian penghawaan buatan dengan AC yang digunakan 

adalah sistem central yang diterapkan pada beberapa ruangan utama 

seperti ruang aula ruang terapi dan ruang workshop dan AC Split 

diterapkan pada ruang penunjang bangunan seperti pos jaga atau 

ruang security.  
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Gambar 5.24 Sistem AC Split 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

5.4.5 Konsep Sistem Akustik 

Konsep sistem akustik pada bangunan pusat rehabilitasi dan 

terapi anak autis adalah dengan memanfaatkan pola tata hijau pada 

area parkir yang terdapat disekeliling bangunan serta adanya jarak 

antara sumber bising utama dengan bangunan utama. 

Akustik ruangan sebagai pereduksi bising yang terjadi di dalam 

ruangan yakni diterapkan melalui penggunaan bahan – bahan 

finishing yang mampu menyerap bunyi seperti plafond accouistic tile 

pada semua ruangan kecuali ruang service. 

 

5.4.6 Konsep Sistem Jaringan Listrik 

Tenaga listrik yang dipakai pada pusat rehabilitasi dan terapi 

anak autis di Kota Salatiga bersumber pada PLN dan Generator. 

Berikut ini adalah skema distribusi listrik pada bangunan pusat 

rehabilitasi dan terapi anak autis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFO SUB TRAFO 1 
(PENERANGAN) 

PLN 

GENSET 

AUTOMATIC 
TRANSFERS

WITCH 

SEKERING 

RUANG 
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Gambar 5.25 Skematik Pendistribusian Listrik 
Sumber : Analisa Penulis (2016) 

 

5.4.7 Konsep Sistem Penangkal Petir  

Instalasi penangkal petir yang digunakan adalah Sistem 

Faraday yaitu penangkal petir yang dipasang diatap bangunan. Arus 

listrik dialirkan melalui penghantar berupa kabel– kabel timah yang 

dilindungi isolator kedalam tanah (ground). Untuk mengantisipasi 

bahaya petir, maka tiap massa bangunan dipasang system 

penangkal petir faraday. 
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Gambar 5.26 Sistem Penangkal Petir  
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

5.5 Konsep Arsitektural 

5.5.1 Konsep Organisasi Massa. 

Gubahan massa bangunan dirancang mengikuti pengelompokan 

aktifitas pengguna dan fungsi bangunan. Massa dirancang dengan 

bentuk – bentuk geometri seperti bentuk persegi dan lingkaran 

Bentuk dasar fasade tercermin melalui bentuk depan massa 

penerimaan awal. Bentuk massanya mengesankan keterbukaan, 

mengayomi,homy, namun tetap tegas dan terbuka. Akan tetapi tetap 

memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna ruang 

terutama anak autis yang memiliki kharakter khusus pada 

perilakunya. 
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Gambar 5.27 Organisasi Massa 
Sumber : Dokumen Penulis (2016) 

 

Keterangan : 

1. Massa Aktifitas Penerima Awal 

2. Area Lobby dan Dropzone Aktifitas utama 

3. Massa Aktifitas Pelayanan Umum 

4. Massa Aktifitas Terapi  

5. Massa Aktifitas Pengelola 

6. Massa Aktifitas Servis 

7. Sarana Penunjang 

8.  Area parkir pengelola dan dropzone pengelola/servis 

 

Meminimalisirkan sudut pada bangunan agar dapat mengurangi 

resiko anak autis terbentur pada sudut. Mengurangi koridor atau 

selasar sebagai penghubung antar ruang sekalipun ada hindari 

jangan sampai terlalu panjang, untuk itu penghubung ruang lebih 

diutamakan ruang bersama berupa hall atau plaza. 
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Warna massa bangunan menggunakan  warna yang bersifat 

cerah/ hangat, enerjik namun tetap  terkesan santun. Fasade dipilih 

simpel dan non-formal sehingga dapat menjadi kesan yang tidak kaku. 

Penataan massa perlu memperhatikan kesinambungan dan koneksi 

antar bangunan untuk memudahkan pencapaian bangunan ke 

bangunan. 

 

5.5.2 Konsep Tata Ruang Luar 

Konsep tata ruang luar bangunan pusat rehabiitasi dan terapi 

autis menyeimbangkan antara bangunan dan ruang luar, dengan 

mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang terjadi antara bangunan 

dan ruang luar. Ruang luar selain digunakan sebagai ruang publik juga 

dimanfaatkan sebagai prasarana terapi outdoor. 

Oleh karena itu ruang outdoor lebih menggunakan plaza 

berupa taman untuk penghubung antar ruang. Dengan penggunaan 

material yang disesuaikan tempat dan faktor keamanan bagi anak 

autis,berupa tanaman yang berbatang tidak keras, material lantai yang 

tidak licin. 

 

5.5.3 Pola Tata Hijau dan Lansekap 

Konsep pola tata ruang hijau dan lansekap mempengaruhi 

suasana bangunan pusat rehabilitasi dan terapi autis. Konsep 

penataannya adalah dengan menyesuaikannya pada konsep 

bangunan secara umum, yaitu konsep kemudahaan akses serta 

nyaman aman dan akrab. Dengan menerapkan konsep desain 

arsitektur perilaku diharapkan dapat membantu menenangkan mental 

anak penyandang autis. 

. 

 


