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PERANCANGAN KAMPUNG TUNANETRA IBNU UMI MAKTUM 

BERDASARKAN PARAMETER UNIVERSAL DESIGN 

 

Abstrak 

Arsitektur buta tidak memperdulikan visual, sedangkan arsitektur tak akan lepas dari seni 

visualnya. Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum adalah salah satu sarana pemenuhan 

kebutuhan tunanetra yang didirikan oleh Yayasan Al Ikhwan. Usaha memenuhi kebutuhan 

fisiologis, emosional dan hak tunanetra digalakkan dalam berbagai cara termasuk perancangan 

komplek yang ramah tunanetra. Laporan ini bertujuan agar kebutuhan tunanetra tersebut dapat 

terwujud dengan baik. Menggunakan parameter universal design yang telah ditetapkan sebagai 

check list pemenuhan kebutuhan dalam perancangan dan perencanaan. Banyak tunanetra yang 

masih membutuhkan bantuan, selain itu banyak pula tunanetra yang ingin berkembang namun 

sarana tidak mendukungnya dalam berkembang. Tunanetra cenderung lebih lambat dalam hal 

apapun dibanding manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan sarana yang 

merawat, melatih dan mengembangkan minat, bakat dan potensi tunanetra sehingga dapat 

bersaing dengan manusia normal pada umumnya. 

Kata Kunci: Tunanetra, Universal design, Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum 

Abstract 

Blind architecture ignores visuals, while architecture will not escape the visual arts. Kampung 

Tunanetra Ibnu Umi Maktum is one of the means to fulfill the needs of the blind who was 

founded by the Al Ikhwan Foundation. Efforts to meet the physiological, emotional and rights 

needs of the visually impaired are encouraged in a variety of ways including the design of a 

blind-friendly complex. This report aims to make the needs of the visually impaired well 

realized. Using universal design parameters that have been set as a check list of fulfillment of 

needs in design and planning. Many blind people still need help, besides that there are also many 

blind people who want to develop but the means do not support them in developing. Blind 

people tend to be slower in any case than normal humans in general. Therefore, it takes a means 

to care for, train and develop the interests, talents and potential of blind people so they can 

compete with normal humans in general. 

Keywords: Blind People, Universal design, Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum 

Berita akan adanya pembangunan kampung tunanetra di Mojogedang, Sulur, Pojok, 

Karanganyar dilatar-belakangi untuk memfasilitasi penyandang tunanetra menuntun ilmu 

agama Islam menjadi lebih efektif. Bapak Kuswanto, beliau adalah ketua yayasan Al 

Ikhwan yang merupakan pewadah belajar agama Islam khusus tunanetra telah berusaha 

menciptakan tempat yang lebih luas untuk menampung kebutuhan tunanetra.  

Proyek ini disebut dengan Kampung Tunanetra Ibnu Umi Mamtum Yayasan Al 

Ikhwan Surakarta seluas 2 ha (dua hektare). Saat ini sudah dalam tahap pembangunan dan 
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sudah disediakan joglo sebagai embrio kawasan, beberapa kolam ikan untuk produksi 

mandiri tunanetra dan adapula kandang kambing yang sementara masih kosong karena 

persediaan kambing telah dihabiskan untuk aqiqah tahun 2018 lalu. Konsep yang diusung 

adalah tadabur alam dan kesederhanaan dalam hal arsitektur. Tadabur alam dalam arti 

memaksimalkan fungsi alam sebagai sumber hidup dan menghargainya dengan merawat 

ekosistem alam sekitarnya. Kesederhanaan arsitektur dalam arti yaitu tidak mengutamakan 

visual melainkan memaksimalkan fungsional terkhusus untuk pengguna tunanetra. 

1.1.2 Kebutuhan Tunanetra 

Kebutuhan tunanetra tak jauh berbeda dengan kebutuhan dasar manusia pada umumnya 

yaitu kebutuhan orientasi dan mobilitas. Perbedaannya terletak pada cara memenuhi 

kebutuhan tersebut. Karena kekurangannya pada penglihatan berakibat pada tunanetra 

secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung disebabkan karena ketunanetraan itu 

sendiri, sedang secara tidak langsung disebabkan oleh lingkungan  (Hosni, 2012). Akibatnya 

tunanetra memiliki kebutuhan khusus yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut : 

a. Mobilitas 

Kekurangan pada penglihatan menyebabkan tunanetra tak bisa leluasa bergerak dan 

berpindah tempat.  

b. Kesehatan Fisiologis 

Karena sedikitnya kebebasan gerak tubuh seorang tunanetra  mungkin membutuhkan 

perawatan dan pemeriksaan medis, pengobatan dan  evaluasi medis secara umum. 

Sebagai kegiatan organisme diperlukan latihan gerak dan ekspresi tubuh.  

c. Emosional  

Ketunanetraan adalah pengalaman personal dan tidak semua orang dapat merasakan apa 

yang dirasakannya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya beberapa kebutuhan yang 

bersifat personal. 

1.1.3 Fenomena Arsitektur Buta 

Atmosfer memiliki arti yang tak terbatas. Selain visual ada bunyi, suhu dan tekstur yang 

masing-masing dapat dirasakan oleh indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan 

perabaan. Perencanaan bangunan dan lingkungan perlu dirumuskan dari berbagai sudut 

pandang entah normal, netra, rungu, dan difabel lainnya. Dengan begitu terciptalah 

arsitektur yang kaya dan arsitektur yang saling melengkapi. Kali ini muncul kasus arsitektur 

buta, yang mana pendekatan visual tak diutamakan. Arsitektur buta mengutamakan 

fungsional dan pemenuhan hak universal. Selain universal design yang digunakan dalam 
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menentukan standar fungsional bangunan, arsitektur buta memerlukan tolak ukur lain yang 

dapat memenuhi kebutuhan tunanetra. 

1.2 Perumusan Masalah dan Tujuan  

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Analisa Penulis 

Menciptakan komplek terpadu untuk tunanetra menggunakan parameter universal design 

dengan pengertian sebagai berikut : 

1. Menciptakan wujud desain yang memenuhi hak tunanetra dengan cara menyesuaikan 

seluruh elemen desain agar sesuai standar universal design. 

2. Mendesain komplek yang sehat secara fisiologis sesuai dengan tuntunan perawatan 

tunanetra. 

3. Merancang komplek yang sehat secara emosional dengan pertimbangan dari kebutuhan 

khusus tunanetra. 

2. METODE 

2.1 Metode Pembahasan 

2.1.1 Pengumpulan Data Kualitatif 

Data simulasi diperoleh dari pengalaman pribadi penulis dan info tambahan eksternal seperti 

penelitian orang lain. Dengan meramu hasil penelitian sendiri dan orang lain, terlebih 

penelitian langsung dari pihak tunanetra diharapkan akan terlihat apa saja kebutuhan khusus 

yang mempengaruhi fisiologis dan emosionalnya. Ke depan kebutuhan khusus tersebut 

digunakan untuk menentukan fasilitas apa saja yang dibutuhkan tunanetra. 

Data wawancara diperoleh dari beberapa ahli dan tunanetra itu sendiri. Selain 

mencari kebutuhan khusus mengenai kebutuhan ruang, juga akan dicari fitur dan detail apa 

saja yang baiknya bisa digunakan dalam perancangan komplek dan bangunan. 

2.1.2 Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literature terhadap standar arsitektur buta yang dibuat pemerintahan 

(Permen PU) dan komunitas internasional sebagai pedoman untuk memperkuat teori dan 

mendukung analisis laporan penelitian. 
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2.2 Parameter  

2.2.1 Pemenuhan Hak Tunanetra 

Sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, pemenuhan hak tunanetra adalah 

menyamakan seluruh ketentuan arsitektur buta dalam universal design. Berikut adalah 

rangkuman yang harus tercapai dalam pemenuhan hak tunanetra : 

Fitur-fitur lingkungan : (1) Jalur pedestrian aman, nyaman dan mudah diakses (hasil 

analisa lingkungan); (2) Konsistensi jalur pedestrian akan ketinggiannya, guiding block-nya, 

dan petunjuk rambu dan markanya; (3) Terdapat braille map komplek di jalur masuk pejalan 

kaki, jalur parkiran ke gedung, serta persimpangan lebih dari dua; (4) Batas pedestrian, 

taman dan parkiran memiliki kansten berbahan metal yang menghasilkan suara dari ketukan 

tongkat; (5) Taman memiliki akses bebas untuk mengurangi gangguan; (6) Parkiran khusus 

untuk disabilitas. 

Fitur-fitur dalam bangunan : (1) Pintu masuk dilengkapi sensor dan sistem 

keamanan; (2) Hall utama memiliki braille map untuk petunjuk gedung di dekat jalur 

masuk; (3) Lantai yang dibedakan antar bagian luar dan dalam gedung; (4) Lantai memiliki 

ketinggian yang nyaman dan membuatnya berkontur rata; (5) Tangga memiliki petunjuk 

verbal yang jelas dan anti selip; (6) Lift dilengkapi informasi verbal braille; (7) Ram dengan 

kemiringan yang aman dan terdapat petunjuk verbal yang jelas; (8) Dinding yang memiliki 

tekstur tertentu di tiap area. 

Fitur-fitur dalam ruang : (1) Pintu bersensor untuk ruang besar; (2) Jendela lebih 

tinggi untuk menghindari gangguan; (3) Pencahayaan penuh untuk low vision; (4) Dinding 

bertekstur tertentu tiap ruang; (5) Tidak ada perbedaan tinggi lantai antar ruang kecuali ke 

kamar mandi; (6) Lantai bertekstur atau perbedaan pelapis lantai untuk membedakan area 

dalam ruang; (7) Mengusahakan tiap furnitur bersudut tumpul; (8) Memiliki sistem 

keamanan dan komunikasi yang dilengkapi sensor; (9) Fitur remote control tiap ruangan; 

(10) Penggunaan warna ruang yang kontras untuk low vision; (11) Lantai ruang basah 

bertekstur dan anti selip. 

2.2.2 Komplek Sehat Fisiologis 

Karena kekurangan tunanetra akan ruang geraknya, berakibat kepada kondisi fisik yang 

tidak fit dan cenderung memiliki kelainan bentuk fisik. Perawatan fisik yang baik sangat 

diperlukan dalam membentuk badan yang sehat. Berikut adalah beberapa program yang 

diperlukan tunanetra beserta kebutuhan fasilitas yang mendukung perawatan fisiknya : 

a) Program terapi fisik, dibutuhkan ruang latihan dan aula besar untuk olahraga yang bebas 

sehingga tunanetra dapat percaya diri untuk bergerak.  
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b) Program vokasional, dibutuhkan ruang ketrampilan, ruang produksi, bengkel seni yang 

variatif sehingga produk yang dihasilkan tunanetra juga bermacam-macam dan menambah 

penghasilan mandiri.  

c) Program orientasi dan mobilitas, dibutuhkan berbagai jenis ruang atau tempat terbuka yang 

sengaja tak memiliki fitur pembantu tunanetra seperti taman, lorong, ruang kelas dibuat 

sedemikian rupa dengan lingkungan pada masyarakat umum.  

2.2.3 Komplek Sehat Emosional 

Tunanetra cenderung labih sensitif daripada manusia normal pada umumnya. Tak sedikit 

pula tunanetra yang mengalami gangguan mental karena tekanan emosional. Perlu adanya 

dukungan emosional secara menyeluruh sehingga dapat dirasakan dari indera lain selain 

penglihatan. Berikut adalah uraian yang dapat dicapai dalam mendukung perkembangan 

emosional yang positif : 

a) Program  psikologis, dibutuhkan ruang konseling untuk membatu pengaturan perasaan 

tunanetra.  

b) Program pelayanan sosial, dibutuhkan ruang komunitas untuk mengembangkan hubungan 

social dan partisipasi masyarakat. 

c) Program pendidikan dan latihan, dibutuhkan ruang belajar dan pelatihan yang terpisah di 

khususkan untuk pemula atau yang memiliki sensibilitas rendah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi 

Site milik Ibnu Umi Maktum terletak di Sulur, Tunggulsari, Pojok, Mojogedang, Karanganyar. 

Letak komplek berada di tengah-tengah ladang jagung dan tebu yang pembangunannya masih 

dalam tahap embrio komplek dengan luas 2 hektare. Berikut adalah detail letak site dan 

gambaran situasi sementara :  

 
Gambar 2. Letak site dari pusat kota Karanganyar 

Sumber : GoogleMap 



 

 

6 

 

 
Gambar 3. Situasi Site Ibnu Umi Maktum 

Sumber : Google Map dan Data Mandiri 

Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar kawasan masih merupakan ladang 

jagung dan tebu, sedangkan bangunan yang sudah ada yaitu Joglo (merupakan embrio 

kawasan), asrama (masih berkapasitas kecil), beberapa kandang dan yang terakhir masih dalam 

masa pembangunan yaitu rumah ustadz (rumah pembimbing). Kegiatan aktif tunanetra yang 

merupakan usaha mandirinya hanya dari jasa pijat. Sedangkan untuk kegiatan berskala besar 

seperti perkumpulan komunitas hanya sebulan sekali yang dilaksanakan di Joglo. Kekurangan 

pondok yang diketahui pada masa awal pembangunan ini adalah sebagai berikut : 

1. Terkait dengan usaha produksi mandiri, masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal 

karena kurangnya ketrampilan. Sebagian besar produksi tetap dilaksanakan oleh orang 

awas, sedangkan tunanetra hanya berpartisipasi sebagian kecilnya; 

2. Asrama yang saat ini hanya dapat menampung kurang dari 10 orang; 

3. Area gerak tunanetra hanya asrama dan joglo sehingga banyak berdiam diri dan cenderung 

banyak menggunakan alat seperti android. 

Terlepas dari kekurangan kawasan di atas, sebenarnya tunanetra aktif dalam kegiatan 

rutin tiap bulan. Beberapa solusi yang dapat dilaksanakan dalam keadaan kawasan saat ini 

adalah dengan berikut : 

1. Melakukan perawatan agar kesehatan tunanetra dapat terjaga dengan baik karena geraknya 

yang masih sedikit. 

2. Membangun kesadaran komunitas untuk mengajak tunanetra bersosialisasi tak hanya tiap 

bulan namun tiap minggu, terlebih lagi jika dapat dilaksanakan tiap hari. 

3. Pondok bukan untuk berdiam diri, melainkan untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia luar sehingga dibutuhkan variasi kegiatan yang mendukungnya 

bergerak bebas di luar sana. 

4. Rehabilitasi untuk yang mengalami gangguan emosional. 

5. Membuat komplek yang mendukung kemauan tunanetra untuk banyak bergerak. 
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3.2 Konsep Kawasan 

3.2.1 Kebutuhan Ruang dan Luasannya 

 
Gambar 4. Alokasi ruang 

Tabel 1. Tabel Besaran Ruang Asrama 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

 
Nama Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

Lantai 1 Lantai 2 

Kamar tidur 14 21,6 302,4 Kamar tidur 14 21,6 302,4 

Dapur & Ruang 
Makan 

2 14,4 28,8 Kamar mandi 10 3 30 

Kamar mandi 10 3 30 Ruang istirahat 2 14,4 28,8 

Ruang tunggu & 

ruang bersama 
2 42,42 84,84 Ruang alat 2 4,5 9 

Ruang bertamu 2 18 36 Total  370,2 

Ruang alat 2 4,5 9 (+ 50% flow) 555,3 

Ruang genset 1 32 32 

Ruang MEE 1 48 48 

Total  571,04 

(+ 50% flow) 856,56 

Tabel 2. Table Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

 
Nama Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

Cafetaria 1 90 90 Joglo 

Plaza 6 12,5 75 
Kantor 

pengelola 
5 10 50 

Jumlah  165 Ruang tamu 1 18 18 

(+ 30% flow) 214,5 Ruang rapat 1 24,5 24,5 

Fasilitas Olahraga Ruang istirahat 1 16 16 

Lapangan 

olahraga 
1 1050 1050 Hall 1 140 140 

Ruang ganti 2 15 30 Jumlah  248,5 

Ruang alat 1 6 6 (+ 40% flow) 347,9 

Total  1086 

Tabel 3. Tabel Besaran Ruang Masjid 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

 
Nama Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

 (m2) 

Total 

 (m2) 

Lantai 1 Lantai 2 

Ruang penitipan 2 6 12 
Ruang sholat 
putri 

1 90 90 

Ruang sholat 
putra 

1 90 90 
Ruang wudhu & 
kamar mandi 

1 15 15 

Ruang wudhu & 
kamar mandi 

1 15 15 Gudang  1 4,5 4,5 

Ruang takmir 1 9 9 Jumlah  109,5 

Ruang alat 1 4,5 4,5 (+ 100% flow) 219 

Jumlah  130,5 

(+ 100% flow) 261 
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Tabel 4. Tabel Besaran Ruang Creative Bank 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

 
Nama Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Program Minat Bakat dan Potensi     

Kelas vokal 1 33 33 Kelas seni  1 33 33 

Kelas teori 1 33 33 
Ruang pembuatan 
braille 

1 30 30 

Kelas audio 1 33 33 Hall  1 200 200 

Lab. 

Multimedia  
1 48 48 Total  770 

Studio musik 3 33 99 (+ 15% flow) 885,5 

Ruang 

serbaguna 
1 57 57 

Program Vokasional 

Lavatory  2 24 48 Studio kerja 3 33 99 

Ruang alat 2 6 12 
Lahan pertanian 

& peternakan 
      

Ruang reparasi 1 18 18 Total  99 

Perpustakaan  1 78 78 (+ 15% flow) 113,85 

Kelas praktek 

seni rupa 
1 48 48 

Tabel 5. Tabel Besaran Ruang Blind-Care Center 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

 (m2) 

 
Nama Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

 (m2) 

Lantai 1 Lantai 2 

Ruang 

administrasi 
1 29,4 29,4 Ruang latihan 3 20 60 

Ruang istirahat 1 60 60 Ruang praktek 3 20 60 

Kantor pengelola 1 40 40 
Kantor 

pengelola 
1 40 40 

Ruang tamu 1 24 24 Ruang rapat 1 24,5 24,5 

Ruang konsultasi 6 12 72 Ruang alat 1 4,5 4,5 

Ruang tunggu 1 60 60 
Kantor 

komunitas 
1 26 26 

Ruang alat 1 4,5 4,5 
Kelas 

komunitas 
2 20 40 

Apotik  1 17,5 17,5 
Ruang 

serbaguna 
2 40 80 

Toko alat bantu 1 17,5 17,5 Craft room 1 54 54 

Laboratorium alat 

bantu 
1 36 36 Hall (lounge) 1 120 120 

Kelas demonstrasi 

alat 
1 40 40 Lavatory  2 36 72 

Cafeteria  1 16 16 Total  581 

Lavatory  2 36 72 (+ 40% flow) 813,4 

Total  488,9 

(+ 50% flow) 733,35 

Tabel 6. Tabel Total Besaran Ruang 
Total Besaran Ruang  (m2) 

Asrama 1411,86 

Penunjang  1648,4 

Masjid  480 

Creative bank 999,35 

Care center 1546,75 

Parkir  190 

Taman  - 

Total  6276,36 
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3.2.2 Tata Atur Ruang 

 
Gambar 5. Konsep tata atur fungsi ruang 

 
Gambar 6. Pola linear sirkulasi ruang 

 
Gambar 7. Konsep Site 

3.3 Konsep Pemenuhan Hak Tunanetra 

Standar-standar yang digunakan dalam perancangan sudah dirangkum dalam bab 

sebelumnya yang meliputi fitur-fitur lingkungan, bangunan dan ruang. Selain itu 

masih ada tiga studi kasus yang memiliki keunikan masing-masing seperti 

elemen, sirkulasi dan material yang digunakannya.  

3.3.1 Joglo (Area Pusat) 

Kelas satu merupakan area pusat yang berisi Joglo sebagai pusat info, Masjid, 

parkir, pertokoan dan Klinik (Blind-Care Center). Program kelas satu terletak 

paling dekat dengan jalur masuk utama agar memudahkan tunanetra 

mencapai ruang tujuannya. 
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3.3.2 Asrama 

Fasilitas yang ada dalam asrama tidak menjadi satu dalam bangunan, 

melainkan terpisah namun masih dibagian komplek yang sama. Kebutuhan 

penunjang diletakkan di joglo dan sekitarnya. Tujuannya, ke depan joglo 

dapat digunakan untuk media berkumpul sehari-hari sehingga fungsinya yang 

berawal sebagai embrio kawasan dapat berubah menjadi jantung kawasan. 

Pencapaian asrama relatif jauh dari pusat komplek, meski demikian 

karakter asrama kuat sehingga mudah bagi tunanetra mengenali perbedaan 

suasana antar asrama dengan bangunan lain. Karakter tersebut terletak pada 

seringnya penggunaan elemen kayu untuk pelapis bawah, sikap terbuka pada 

fasad, dan memiliki taman tropis sendiri dalam area asrama. Fitur ruang juga 

dilengkapi dengan braile pada dinding, tangga dan handrail kegunaannya 

untuk membaca keberadaan pengguna saat ini. 

3.3.3 Fitur Universal Design 

Selain fitur-fitur sebelumnya yang dijelaskan dalam skala kawasan, berikut 

adalah visualisasi detail universal design pada kawasan dan bangunan : 

1) Guiding wall dan Braille Wall 

  

Gambar 8. Parkir Difabel terhadap 

Fasilitas Komplek Pusat 

Gambar 9. Braille Wall pada Area Pusat 

 

Gambar 10. Guiding wall pada 

blind-care center 

 

Gambar 11. Guiding wall pada asrama 
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Gambar 12. Braille wall pada joglo 

  

Gambar 13. Braille wall pada creative bank 

2) Guiding block 

  
Gambar 14. Detail guiding block pedestrian 

3) Jalur Masuk Komplek Selatan 

  
Gambar 15. Detail universal design pada jalur masuk komplek selatan 

4) Penyeberangan 

  
Gambar 16. Detail universal design pada penyeberangan 

5) Detail Verbal 
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Gambar 17. Detail universal design pada tangga dan batas teras 

3.4 Konsep Kesehatan Emosional 

Fasilitas ini merupakan kelas pertama, di mana tunanetra dilatih dari dasar dan 

sebagai media mencari tahu bakat, minat dan potensinya. Seluruh fasilitas 

diutamakan keamanan dan kenyamanannya. Tidak seperti lingkungan dan ruang 

pada umumnya, kelas ini dibuat sedemikian mungkin agar tunanetra tak tertekan 

secara emosional. 

3.4.1 Blind-Care Center 

Blind-Care Center menyediakan beberapa fasilitas yang membantu dalam hal 

perawatan tunanetra, pelatihan dan komunitas. Gedung ini memiliki fitur 

yang paling lengkap guna membantu tunanetra yang sedang menjalani 

perawatan dengan baik. Kemudahan akses dan sirkulasi gedung sangat di 

utamakan karena kemungkinan besar pengguna adalah tunanetra yang masih 

baru dan belum memiliki pengalaman. 

Pencapaian Blind-Care Center paling mudah dari tempat parkir, 

terutama untuk pengguna disabilitas. Karakteristik bangunan menggunakan 

pelapis samping batu bata dan kaca untuk lantai 1, ditambah dengan elemen 

kayu untuk pelapis bawah lantai 2. Ekspresi yang diharapkan dari Blind-Care 

Center adalah sederhana, nyaman dan mudah dikenali. Fitur-fitur yang 

disediakan tidak membebani kegiatan pengguna; dilengkapi dengan fitur 

braile pada tangga, handrail dan dinding; serta sirkulasi ruangan yang linear 

memudahkan pengguna menemukan ruang tujuannya. Bagian tengah denah 

merupakan void yang memanjang, sehingga pencahayaan saat siang hari 

dapat menyeluruh ke seluruh ruangan (orientasi terhadap pengguna low 

vision). 
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3.4.2 Guiding Smell dan Guiding Sound 

 
Gambar 18. Fitur guiding smell dan guiding sound 

Fitur ini merupakan inovasi baru juga dalam memenuhi kebutuhan emosional  

dan fisiologis, penataan landscape disesuaikan dengan kebutuhan tunanetra. 

Fitur ini bermanfaat untuk melatih sensibilitas tunanetra di mana mereka akan 

memanfaatkan lebih kemampuan pendengarannya dan perasanya. 

3.5 Konsep Kesehatan Fisologis 

Fasilitas-fasilitas fisiologis akan termasuk dalam kelas kedua dimana tunanetra 

dibimbing memperdalam bakat, minat dan potensinya. Disini pengguna paling 

tidak sudah memiliki sensibilitas tinggi memperdalam dan memperluas 

pengetahuannya. Seluruh fasilitas masih harus memiliki fitur-fitur yang menjadi 

standar keamanan bagi tunanetra namun dibuat menyerupai kelas normal pada 

umumnya. Sedangkan kelas-kelas akan lebih kompleks dan terbagi menjadi 

banyak jurusan sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta memunculkan beberapa 

tekanan dan tantangan untuk tunanetra. 

3.5.1 Creative Bank 

Merupakan bengkel seni dan olahraga yang terdiri dari kelas-kelas seni rupa 

dan musik serta lapangan olahraga. Bangunan ini dilengkapi dengan concert 

hall, sedangkan fasilitas olahraga tersedia lapangan di seberang baratnya.  

Pencapaian Creative Bank relatif mudah dari tempat parkir namun masih 

harus menyeberang jalan raya, harapannya untuk melatih kemandirin dari 
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pengguna. Karakter bangunan menggunakan batu alam sebagai guiding wall 

yang dilengkapi dengan notasi braile yang terdapat di 1 meter bagian yang 

dapat diraih oleh tangan saat meraba dinding. Berbeda dengan bangunan 

lainnya (Asrama dan Blind-care Center), Creative Bank menggunakan 

konstruksi bambu yang memiliki akustik bervariasi untuk memperkaya 

pengetahuan akan bunyi.  

3.5.2 Program Vokasi Lokal 

Terletak di paling utara dan terdiri dari dua studio produksi, sawah, kolam 

ikan, serta peternakan berupa kandang-kandang ayam, bebek, dan kelinci. 

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan potensi lokal dengan 

partisipasi warga sekitar dalam bekerjasama usaha produksi lokal. Memang 

terdengar sulit saat menyangkut tunanetra sebagai peternak dan petani, namun 

ada  benarnya mencoba. Sebagai langkah awal, peternakan hanya 

memproduksi unggas dan kelinci yang relatif lebih mudah kepengurusannya. 

Sedangkan dalam hal pertanian dan perikanan cukup tersedia satu kolam dan 

satu petak sawah sebagai sampel untuk latihan dan produksi kecil-kecilan. 

Studio produksi sebenarnya hanya digunakan sebagai lumbung dan 

gudang penyimpanan untuk kepengurusan peternakan dan pertanian. 

Pencapaian studio tidak melalui jalur utama melainkan menyediakan jalan 

tersendiri untuk mengangkut hasil dan kebutuhan studio. Karakter studio tak 

jauh dengan gudang pada umumnya, namun masih dilengkapi dengan braille 

map pada kawasan vokasi dan braille map tersendiri dalam bangunan studio. 

Fitur yang disediakan tidak sedetail bangunan lainnya, karena diharapkan 

tunanetra yang sudah mampu menggarap di studio sudah memiliki 

kemampuan mandiri di manapun ia berada. 

3.5.3 Braille Map 

Menanggapi inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan emosional  dan 

fisiologis diciptakan braille map yang berguna sebagai panduan untuk 

mengeksplore kawasan. Fitur ini dapat dirasakan secara verbal oleh tunanetra, 

dapat disebut pula sebagai opsi selain guiding block yang ada pada umumnya. 
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Gambar 19. Konsep braille map komplek 

 
Gambar 20. Konsep braille map tiap gedung 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN  

Berikut adalah kesimpulan studi tugas akhir yang berjudul “Kampung Tunanetra 

Ibnu Umi Maktum Berdasarkan Parameter Universal Design” : 
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1) Setiap rancangan arsitektur semestinya dapat digunakan secara universal, 

begitulah pentingnya universal design. Rupanya hanya dengan memenuhi syarat 

universal design berdasarkan standarnya masih belum cukup. Perlu 

menyesuaikan setiap standar tersebut dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan 

penggunanya. Sehingga kampung tunanetra ibnu umi maktum menetapkan 

standar universal design yang lebih baik tercipta, dan terus dikembangkan sesuai 

dengan evaluasi-evaluasi yang ada ditiap proses. 

2) Desain yang baik tak hanya memudahkan pengguna, melainkan menjadikan 

pengguna untuk nyaman beraktifitas sebanyak mungkin. Saat lingkungan 

tersebut terlalu nyaman sehingga pengguna tak dapat beradaptasi di tempat lain, 

di situlah letak yang harus diperbaiki. Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum 

menciptakan lingkungan di mana pengguna dapat dengan nyaman beraktifitas 

bahkan sedikit melatihnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

mendukungnya berkembang. 

3) Rancangan yang rusak sering terjadi saat perancang tidak tahu bagaimana 

kebutuhan pengguna dan lingkungan. Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum 

bahkan menyasarkan penggunanya terkhusus untuk tunanetra sehingga seluruh 

rancangan tak membebani pengguna baik normal maupun difabel. 

4.2 SARAN PENELITIAN 

1) Bagi arsitek, dalam merancang sebuah bagunan atau fasilitas umum sebaiknya 

diterapkan arsitektur buta yang tepat, minimal sesuai dengan Permen PU. 

2) Bagi pengelola, perlunya pengontrolan dan pembimbingan saat pengadaan 

arsitektur buta di fasilitas umum lingkungan dan bangunan agar tak terjadi 

pembangunan yang ‘mung waton’ dikerjakan. 

3) Bagi mahasiswa, perlu mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai arsitektur 

buta di berbagai wilayah dunia. 

4) Bagi pemerintahan, perlu kontrol dalam penegakkan peraturan mengenai 

arsitektur buta. 

5) Bagi masyarakat umum, dalam kehidupan sehari-hari lebih baik mengutamakan 

kenyamanan bersama tanpa terkecuali agar tercipta kedamaian bersama. 
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6) Diharapkan bagi penelitian selanjutnya adalah lebih dalam lagi meneliti 

bagaimana seharusnya arsitektur buta yang lebih baik dan diharapkan untuk 

terus mengembangkan rancangannya melalui evaluasi yang ada dalam proses 

yang dilaksanakan. 
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