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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

 
Dari mulai dilahirkan sampai berkembang dari seorang bayi hingga 

menjadi seorang anak anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan yang 

berakhir pada kematian, merupakan perkembangan dari seorang manusia 

dalam menjalankan hidupnya. Didalam perkembangan manusia terdapat 

berbagai permasalahan dan gangguan yang kemudian menjadi suatu 

hambatan untuk perkembangan seorang manusia. 

 

Sekolah Inklusi dan Pusat Terapi ini akan dirancang sebagai 

lembaga milik swasta bukan negara, menyoroti hal ini Kota Semarang 

sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sehingga Kota 

Semarang menjadi sorotan utama dalam rencana lokasi. Sorotan sekolah 

inklusi dan pusat terapi swasta di semarang berhubungan erat dengan 

kondisi sekolah inklusi di jawa tengah yang 80% merupakan milik negara 

(Data Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (BP2KLK)). Dimana 

sekolah inklusi milik negara yang notabene tidak memiliki kualitas fasilitas 

bangunan yang memadahi seperti swasta (Kutipan Gubernur Jawa tengah 

Ganjar Pranowo yang diambil oleh radioidola dalam forum tanggal 4 

November 2017) , serta dipicu juga akibat sangat kurangnya jumlah sekolah 

https://www.radioidola.com/
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inklusi di Kota semarang yang memicu penulis untuk merancang sekolah 

inklusi di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Balai Pengembangan 

Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tercatat ada 

hanya 173 sekolah Luar Biasa dan hanya 154 sekolah inklusi 

(http://www.bpdiksus.org) yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di 

Jawa Tengah. Selain itu tercatat bahwa jumlah penyadang disabilitas di 

Jawa Tengah pada tahun 2015 dapat terhitung cukup banyak seperti yang 

ditunjukan pada diagram dibawah ini (laporan data Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah tentang jumlah disabilitas) (lihat gambar 1). 

 

 

Gambar 1 : Diagram Jumlah penduduk kesuliltan fungsional berdasarkan 
jenis kelamin 

Sumber    : Survey Penduduk Antar Sensus 2015 
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Gambaran jumlah penyandang kesulitan menurut jenis kesulitan dan 

kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1. secara umum terlihat semakin 

bertambah umur seseorang semakin besar jumlah penyandang kesulitan 

 

Table 1 : Jumlah Penduduk Usia 10 tahun Ke atas menurut kelompok 
umur dan jenis kesulitan fungsional, 2015 

Sumber : Survey Penduduk Antar Sensus 2015 

 

 

Dari Tabel 1 di atas juga menunjukkan bahwa anak berumur 10 sampai 14 

tahun yang mengalami disabilitas atau kesulitan fungsional jumlahnya 

relatif banyak. Ada sekitar 7.726 anak berusia 10-14 tahun yang mengalami 

kesulitan melihat, 6.065 mengalami kesulitan mendengar dan 16.132 

mengalami kesulitan berbicara. Jumlah terbanyak yaitu 20.135 anak 

berusia 10-14 tahun yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga, 

kemudian 18.560 anak berusia 10-14 tahun mengalami kesulitan 

mengingat atau berkonsentrasi. Bahkan ada sekitar 10.297 anak yang 

mengalami kesulitan mengurus diri sendiri. Dengan adanya keterbatasan 

tersebut membutuhkan perhatian yang lebih dibanding dengan anak 
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lainnya, dari orang-orang di sekitar mereka terutama dari keluarga mereka 

sendiri. Alasan dan motivasi pemilihan proyek ini disebabkan kurangnya 

sekolah inklusi dan pusat terapi yang memiliki fasilitas memadahi di kota 

semarang Jawa Tengah. 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 

empat di dunia. Oleh sebab jumlah populasi manusia yang cukup besar, 

Indonesia memiliki masalah yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan 

anak, terutama dalam segi pelayanan terhadap kesehatan anak. Jumlah 

anak kelainan fungsional dan penderita gangguan perkembangan belum 

diketahui pastnya, dikarenakan pemerintah belum melakukan survey akibat 

alasan biaya dan tenaga kerja (sumber : yayasan autism Indonesia 

http://autisme.or.id/istilah-istilah/autisme-masa-kanak/, diakses Februari 

2018). Oleh karena belum adanya survey tersebut, maka tidak dapat 

dipastikan jumlah prevelansi individual para penderita kelainan fungsional 

dan gangguan perkembangan anak di Indonesia. 

 

Namun, berdasarkan dengan studi kasus pada Rumah Sakit Umum Dr. 

Soetomo di Surabaya, dapat diperoleh data pada tahun 2005, bahwa 

adanya 205 anak dan remaja yang telah menderita kelanian fungsional dan 

gangguan perkembangan yang dapat diuraikan seperti dibawah ini 

(Suryawan A, Narendra M.B, tahun 2006 dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21934/ 5Chapter%20l.pdf): 
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 Gangguan berbahasa 190 kasus,   

 Gangguan perkembangan motorik kasar maupun halus 133 kasus,  

 Down Sindrom 45 kasus, 

 Cerebral Palsy1 atau lumpuh otak 33 kasus.  

 Mikrosefali2 22 kasus,  

 Autisme maupun ADHD (Attention Defisit Hiperactivity disorder) 20 

kasus,  

 Epilepsi3 14 kasus,   

 Hidrosefalus 13 kasus, dan   

 Mental retardasi 12 kasus 

 

Kelainan fungsional dan gangguan perkembangan anak akan lebih baik jika 

dapat dilakukan deteksi dari dini, agar anak anak dengan kelainan 

fungsional dan gangguan perkembangan dapat segera diintervensi dari 

tahap awal. Maka dibutuhkannya tempat untuk menanggulangi anak anak 

dengan kelainan fungsional dan gangguan perkembangan anak dari sejak            

                                                
 
_____ 
___________________ 
1 Kondisi terganggunya fungsi otak danjaringan saraf yang mengendalikan gerakan, laju  
belajar, pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir.  
2 Cacat pertumbuhan otak secara menyeluruh akibat abnormalitas perkembangan dan 
proses destruksi otak selama masa janin dan awal masa bayi. Ukuran kepala lebih dari  
3 standart deviasi di bawah rata-rata 3 Penyakit saraf menahun yang menimbulkan 
serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan. Kata 'epilepsi' berasal dari bahasa 
Yunani (Epilepsia) yang berarti 'serangan'  
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dini. Namun berdasarkan BP2KLK jawa tengah menunjukan bahwa sekolah 

inklusi yang berada di jawa tengah 80% merupakan sekolah negeri yang 

berpanutan pada pemerintahan, dengan biaya pemerintahan yang memang 

dibatasi untuk pengembangan fasilitas pada bangunan, ini menghambat 

dan membuat para orang tua enggan untuk memasukan anaknya 

kesekolah yang 

memang tidak memiliki fasilitas selengkap fasilitas sekolah swasta lainnya, 

Kemudian dari sisi pusat terapi, pusat terapi yang ada di jawa tengah 

khusus anak berkebutuhan khusus hampir 90% berada di rumah pribadi 

dan tidak memiliki cukup luas bangunan untuk menampung kuota anak 

berkebutuhan khusus yang terus meningkat tiap tahunnya.  

 

 

Berdasarkan diagram di atas dapat dipahami bahwa antara jumlah 

penyandang disabilitas dan kemampuan pemerintah, masyarakat 

Gambar 2 : perbandingan jumlah penyandang disabilitas dan kemampuan 
pemerintah dan masyarakat dalam menanganinya 

Sumber : kementrian sosial 2015 
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(organisasi sosial penyandang disabilitas), keluarga dan dukungan 

internasional berbanding 101:1, yang artinya sebanyak 101 penyandang 

disabilitas hanya mampu ditangani oleh 1 pemerintah dan elemen lainnya. 

Dengan kemampuan yang  sangat terbatas akan sulit bagi pemerintah dan 

elemen lainnya dalam penanganan penyandang disabilitas. Maka 

dibutuhkan tempat yang cukup banyak untuk menampung kaum marjinal 

tersebut. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan  

Menciptakan bangunan yang memiliki lingkungan yang memulihkan 

serta terdapat ruang empati untuk anak anak berkebutuhan khusus 

tanpa mengurangi sisi fasilitas yang standard untuk anak 

berkebutuhan khusus 

Menciptakan bangunan yang ramah lingkungan agar dapat 

membantu kesehatan anak anak dari sisi lingkungannya. 

Merancang ruang dalam bangunan yang sesuai dan mempermudah 

anak berkebutuhan khusus untuk beraktivitas didalamnya. 

Memberikan fasilitas yang lengkap dan memadahi agar dapat 

mengembangkan kualitas dan memajukan sekolah inklusi dan pusat 

terapi anak di semarang. 
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B. Sasaran  

Sekolah inklusi dan pusat terapi ABK ini, diharapkan dapat 

membantu memberikan wadah yang layak bagi para anak 

berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan, serta 

ketrampilan sesuai dengan standart yang ada, bahkan lebih lengkap. 

Selain itu dapat mewujudkan suatu inovasi desain yang menjadi 

konsep dasar sebuah perancangan pusat terapi yang akan 

diimplementasikan kedalam perancangan sarana prasarana 

Kompleks terapi yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan 

aktivitas dari anak berkebutuhan khusus, seperti dalam hal penataan 

fungsi ruang, pengolahan sirkulasi yang disesuaikan dengan pola 

aktivitas pengguna , serta penciptaan suasana yang memberikan 

rasa nyaman Bagi penggunanya dan untuk mewujudkannya perlu 

perancangan yang matang, agar dapat terwujud pengoptimalan 

fungsi ruang atau bangunan, yang penerapannya didukung dengan 

tema desain yang diangkat yaitu lebih pada pendekatan ke arah 

nature, yaitu penyatuan dengan alam (ekologis), misalnya dalam hal 

pemanfataan alam sebagai salah satu penunjang penciptaan 

suasana dalam kompleks empati arsitektur melalui lingkungan yang 

memulihkan, yang terkait dengan pengontrolan penghawaan dalam 

bangunan dan sebagainya, namun dalam segi bentuk bangunan 

lebih pada pendekatan empati arsitektur. 
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1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup Pembahasan yang ada dalam perancangan Sekolah Inklusi 

dan Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus ini antara lain : 

 Deskripsi Projek, dimana merupakan secara umum maupun khusus 

Sekolah Inklusi dan Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus dan 

spesifikasi yang seperti kegiatan, terminologi, permasalahan desain, 

spesifikasi, hingga studi kasus dan studi komparasi. 

 adanya program-program yang merupakan cakupan dari analisa 

arsitektural, yaitu studi ruang, studi perilaku, studi aktifitas, studi 

fasilitas, studi kebutuhan ruang, studi citra arsitektural, studi sistem 

pemanfaatan teknologi, studi sistem bangunan, dan sistem struktur 

dan enclosure. 

 Program projek arsitektur, yang mencakup lingkupan 

konsep/landasan konseptual program, tujuan, sasaran dan faktor 

penentu dari perancangan, serta program dari kegiatan ruang. 

 Teori fokus kajian atau permasalahan dominan dan penekanan 

desain, yang dimulai dari terminologi, kemudisan uraian interpretasi 

teori pada penekanan desain, dan penerapannya kajian teori kepada 

kasus projek. 
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1.4. Metode Pembahasan 

 

1.4. Metode Pembahasan 

A. Metode Pengumpulan Data 

Metoda yang digunakan dalam pengambilan data untuk 

penyelesaian  penelitian ini adalah metoda deskriptif. Pengambilan 

data untuk penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1.4.1. Data Primer 

Merupakan data utama / pokok yang berupa informasi mengenai 

aspek-aspek penting dalam pembahasan penelitian. Data ini didapat 

melalui observasi langsung yang dilakukan melalui survey. Adapun 

metoda yang digunakan dalam survey adalah : 

 Melihat langsung kondisi bangunan, tata letak, dan tata ruang 

dalam bangunan pusat terapi dan sekolah inklusi di Kota Semarang, 

Fasilitas Sekolah inklusi 

dan  pusat terapi anak 

berkebutuhan khusus 

Solusi pemecahan 

masalah 

Perencanaan dan 

perancangan 

 

Fungsi, perilaku, dan 

aktivitas  

 

Penempatan ruang 

Penentuan material 

Sirkulasi dalam 

sekolah dan pusat 

terapi 

 

Desain yang sesuai 

dengan perilaku 

anak berkebutuhan 

khusus 

Gambar 3 : lingkup pembahasan terkait solusi arsitektural pada sekolah inklusi 
dan pusat terapi anak berkebutuhan khusus 

Sumber : analisa pribadi 
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dan Sragen 

 Mendokumentasikan dan mencatat data – data, kelebihan dan 

kekurangan dari penerapan konsep empati arsitektur dan lingkungan 

yang memulihkan serta arsitektur perilaku  pada sekolah inklusi dan 

pusat terapi anak berkebutuhan khusus tersebut. 

 Wawancara dengan staff pekerja dan pengelola sekolah inklusi dan 

pusat terapi anak berkebutuhan khusus mengenai konsep empati 

arsitektur dan lingkungan yang memulihkan serta arsitektur perilaku 

pada bangunan terkait.  

 Mengamati dan mendokumentasikan kegiatan dan kebutuhan dari 

para karyawan sekolah inklusi dan pusat terapi anak berkebutuhan 

khusus 

1.4.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui dari informan dan sumber-

sumber secara literatur melalui buku atau internet yang 

bersangkutan serta sifatnya mendukung dalam menganlisa dan 

penyelesaian penelitian ini. 

 Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui tenaga 

ahli yang mempelajari mengenai anak berkebutuhan khusus. 

Informan yang dipilih adalah Elizabeth Wahyu Margareth Indira, 

M.Pd., Psikolog. 
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 Literatur 

Pencaraian data dilakukan melalui buku serta internet yang terkait 

dengan pokok bahasan penelitian. Data yang diperoleh kemudian 

dipilah dan disarikan untuk mendapatkan data yang tepat dan 

sesuai dengan desain yang cocok untuk anak berkebutuhan 

khusus. 

B. Metode penyusunan dan analisa  

Penyusunan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi bangunan 

yaitu sekolah inklusi dan pusat terapi dengan menggunakan metode 

induktif, dimana : 

induktif  : dilihat dari data yang didapatkan dari hasil studi 

banding pada lapangan secara riil, yang setelah itu akan di telaah 

kembali data yang telah didapatkan agar dapatdikomparasidengan 

kajian teori yang ada mengenai sekolah inklusi dan pusat terapi anak 

berkebutuhan khusus, agar dapat ditemukan kesimpulan yang 

sesuai dengan judul projek. 
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1.4.3. Metode  perancangan arsitektur 

Metode ini merupakan penentuan dari judul proyek dimana setelah itu akan 

dijabarkan sasaran dan maksudnya, setelah semua itu dilakukan akan dimulai 

pengumpulan data- data yang diperlukan untuk membantu dan menunjang 

proses analisis judul projek. Dilanjutkan dengan adanya penentuan konsep 

pada dasar penekanan desain atau tema desain yang akan menjadi ikon untuk 

mewakili menerjemahkan dasar konsep yang ada dalam bentuk fisik di sekolah 

inklusi dan pusat terapi anak berkebutuhan khusus yang akan di detailkan pada 

tahap desain yang akan berbentuk gambar kerja perancangan yang digunakan 

untuk media final wujud penyampaian pemikiran oleh arsitek atau perancang. 

 

 

STUDI BANDING PROYEK SEKOLAH INKLUSI DAN 
PUSAT TERAPI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

DEDUKTIF INDUKTIF 

LITERATUR 
PROYEK SEJENIS 

SURVEY RIIL  DI 
LAPANGAN 

PERBANDINGAN DAN PENYESUAIAN DENGAN 
JUDUL PROJEK  

MASALAH DESAIN  
PENEKANAN DESAIN 

Gambar 4 : metode penyusunan dan analisa 
Sumber : analisa pribadi 
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Gambar 5 : proses perancangan arsitektur 
Sumber : Analisa Pribadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Sistematika pembahasan  

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab yang berisi mengenai latar belakang projek, kemudian tujuan 

dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan,dan sistematika pembahasan 

BAB II (TINJAUAN PROYEK) 

Berisi mengenai : 

 Tinjauan Umum : membahas tentang suatu hal umum pada judul 
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proyek yang berpengaruh secara general pada projek ini. 

 Tinjauan khusus : membahas tentang aspek aspek lebih 

menjurus yang menjadi syarat dan identitas judul projek, dan 

menjadi kebutuhan yang sifatnya berhubungan namun non-

arsitektural. 

 Kesimpulan, batasan dan anggapan : merupakan kesimpulan 

dan batasan proyek 

 

BAB III (ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM 

ARSITEKTUR) 

Berupa studi literatur bahan alternatif dan pertimbangan yang akan 

di-validkan di BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR) 

 Analisa Konteks Lingkungan  

Berisi tentang karakteristik tapak dan aspek SWOT (Strength - 

Weakness - Opportunitties - Threatness). 

 Analisa Fungsi 

Studi meliputi dimensi ruang, aktivitas serta teknologi sistem 
bangunan. 

 
BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR) 
 

Berupa program arsitektur yang telah valid dan akan digunakan 

sebagai dasar pada proses perancangan, mengenai performance 

arsitektur, struktur, sistem bangunan dan aspek penunjang lainnya. 
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BAB V (KAJIAN TEORI) 
 

Merupakan kajian teori yang akan menjadi penekanan desain 

maupun ciri khas dalam proyek desain, dan juga berisi mengenai 

teori terpilih yang akan diimplementasikan dalam desain guna 

menyelesaikan permasalahan dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


