BAB I : PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG PROYEK
Panti Karya menurut asal katanya terdiri dari dua kata yaitu panti "institution"

yang berarti rumah atau tempat tinggal dan karya "wor/( pekerjaan, hasil perbuatan,
ciptaan. 1 Jadi panti karya adalah rumah yang diperuntukkan untuk melakukan suatu
pekerjaan atau menciptakan sesuatu. Sedangkan Tuna Netra adalah penyandang
cacat fisik yang tidak atau kurang dalam memiliki daya penglihatan.
Panti Karya untuk Tuna Netra adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi
penyandang cacat fisik penglihatan untuk belajar melakukan pekerjaan dan
menghasilkan karya sehingga mereka dapat hidup normal ditengah - tengah
masyarakat.
Saat ini keberadaan panti karya untuk tuna netra masih digabungkan dengan
tuna rungu dan berada dibawah naungan Dinas Sosial Pemerintah Propinsi. PadahaJ
penanganan dua jenis cacat ini berbeda, sehingga sering muncul keluhan dari tim
pengajar yang merasa kesulitan dalam mengajar keduanya. Sehingga materi dan
penanganan

yang diberikan tidak dapat optima\. Penanganan tuna netra yang

memiliki kekurangan dalam penglihatan seharusnya memiliki perbedaan dengan
tuna rungu yang memiliki kekurangan dalam pendengaran dan wicara. Oleh karena
itu perlu dikhususkan dan dibedakan dalam penanganan dan pengajarannya.
Sehingga perlakuan desain bangunannya berbeda antara bangunan untuk tuna netra
dan tunan rungu.
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Saat ini panti karya tuna netra di Semarang yaitu Mardi Utomo di Jalan Raya
Mangkang masih digabungkan dengan tuna rungu. Dan oleh Dinas Sosial Propinsi
Jawa Tengah dirasa tidak optimal dalam pelatihan dan pembelajaran. Oleh karena
itu perlu dipisahkan antara tuna netra dan tuna rungu sehingga bangunan yang
diciptakan

berbeda di sisi perencanaan dan perancangan. Jadi proyek ini dapat

dkatakan menjadi proyek rintisan Panti Karya untuk Tuna Netra di Semarang.

1.2

TUJUAN dan SASARAN PEMBAHASAN

1.2.1 TUJUAN
Tujuan dari perencanaan dan perancangan panti karya untuk tuna netra
adalah menciptakan panti karya yang mendukung mereka dalam melakukan aktivitas
melalaui desain bangunan didalamnya. Menciptakan arsitektur khusus dengan ide ide desain yang komunikatif dan kreatif bagi tuna netra. Sehingga tuna netra dapat
melakukan aktifitasnya dengan tenang, aman, dan nyaman.

1.2.2 SASARAN
Sasarannya adalah tuna netra yang berada di wilayah sekitar Semarang, tuna
netra yang diterima adalah tuna netra penuh dan tuna netra sebagian (hanya dapat
melihat 1 meter didepan mata mereka). Dan juga tuna netra pada usia diatas 15
tahun sampai dengan 35 tahun (usia produktif dalam bekerja). Selain itu sehat dalam
jasmani maupun rohani.

Karena mereka akan diberikan keterampilan didalam

tempat pelatihan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Sebelum mereka dilepas dan
beke~a

ditengah masyarakat maupun bekerja secara mandiri.
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1.3

LlNGKUP PEMBAHASAN

1.3.1 Lingkup Pembahasan Substansial
Panti Karya untuk Tuna Netra adalah bangunan dengan dua fungsi didalamnya.
Fungsi sebagai tempat tinggal dan fungsi sebagai bangunan pendidikan pelatihan.
Sehingga fasilitas didalamnya harus dapat memberikan edukasi dan kenyamanan
bertempat tinggal bagi penghuni tuna netra didalamnya.

1.3.2 Lingkup Pembahasan Spasial
Proyek Panti untuk Tuna netra adalah proyek rancangan baru yang merupakan
pemisahan dari panti karya untuk tuna rungu dan tuna netra. Sehingga bangunan
dan fasilitas didalamnya lebih terfokus untuk penghuni panti yaitu tuna netra. Mulai
dari sisi aksesbilitas, security, safety, dan kenyamanan bagi tuna netra bahkan
bagaimana mengapresiasikan tuna netra terhadap masyarakat.

1.3.3 Lingkup Pembahasan Identitas Bangunan
Bangunan harus memiliki eiri khas baik dari luar dan dalam bangunan. Identitas
inilah yang memberikan makna dan simbol dari fungsi bangunan tersebut. Proyek ini
memiliki 2 fungsi bangunan, yaitu sebagai bangunan pendidikan dan pelatihan
sebagai fungsi utama serta bangunan hunian sebagai fungsi penunjang. Oleh karena
itu, identitas sebagai bangunan pendidikan lebih diutamakan dan untuk bangunan
hunian sebagai penunjang didesain dengan "taste" yang berbeda.
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1.4

METODA PEMBAHASAN

1.4.1 Metode Pengumpulan Data
Metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk perencanaan dan
perancangan Panti Karya bagi Tuna Netra ini dibagi menjadi data primer dan data
sekunder sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer menu rut Hermawan,1997 adalah data yang dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah dengan metode pengumpulan
data melalui survey maupun observasi.
Dalam proyek ini adalah maka dilakukan pengumpu\an data melalui survey ke
proyek sejenis seperti Panti Karya untuk Tuna Netra di Temanggung (
PENGANTHI) dan Kudus (PENDOWO).

2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari perpustakaan, jurnal - jurnal
maupun websites dari internet. Oleh karena itu selain didukung dengan suvey
dan observasi, pencarian data sekunder dilakukan di perpustakaan. Untuk
mengetahui perilaku cacat tuna netra, arsitektur untuk kaum difable dan
bangunan yang ramah lingkungan.

3. Studi Uteratur
Pencarian data secara langsung melalui literatur dan buku - buku untuk
mendapatkan informasi secara akurat dan detail. Dibantu data - data dari jurnal
- jurnal internet yang membahas tentang tuna netra, keterampilan yang dapat
diberikan dan juga proyek - proyek sejenis.
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1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa

a. Analisa Deduktif
Analisa deduktif adalah analisa yang dilakukan berdasarkan standart dan buku
teks dalam hal ini adalah data -

data literature yang didapatkan dari

perpustakaan dan websites internet. Data tentang tuna netra dan arsitektuf nya
dianalisa dari buku -

buku yang telah didapat. Sehingga didapat suatu

kesimpulan rancangan dan fasilitas yang tepat untuk diberikan kepada tuna
netra.

b. Analisa Induktif
Analisa induktif adalah analisa yang dilakukan setelah melakukan studi banding
dan komparasi kasus sejenis. Setelah melakukan survey dan observasi, maka
akan didapat data - data dan informasi yang digunakan untuk mendukung
proyek perancangan ini.

c. Kesimpulan
Analisa - analisa yang dilakukan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan
saran.

1.4.3 Metode Pemrograman
Metode pemrograman yang dilakukan adalah analisa dan sintesa, setelah dilakukan
pencarian dan pengumpulan data maka data - data tersebut dianalisa dan
disintesakan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat yaitu rancangan yang baik
dan mendukung untuk tuna netra.
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1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur

Metode

perancangan

arsitektur

yang

dilakukan

adalah

menganalisa

dan

menyimpulkan dari data - data yang didapat, baik data primer maupun data
sekunder. Setelah itu mulai dilakukan rancangan skematik dengan melakukan
penganalisaan pelaku, aktifitas, dan perilaku untuk menentukan besaran ruang yang
tepat. Dan melakukan analisa tapak untuk

melihat permasalahan pada tapak,

sehingga jika terdapat permasalahan dapat dilakukan site repair.
Setelah rancangan skematik dilakukan kemudian ditempatkan tapak terpilih untuk
dilakukan rancangan skematik pada tapak. Rancangan skematik yang dilakukan juga
diberikan ide - ide desain yang komunikatif bagi tuna netra.
Mulai pemanfaatan material, permainan tanda, maupun permainan lingkungan.
Ide - ide desain yang didapat kemudian dituangkan dalam sketsa - sketsa untuk
mengetahui kekurangan yang ada sehingga jika terjadi kekurangan dapat langsung
diperbaiki.
Terakhir, setelah desain yang didapatkan kemudian dituangkan didalam gambar
desain dan gambar kerja dengan menggunakan gambar komputer.

Untuk

memudahkan penyampaian (komunikatif) bagi orang lain yang awam terhadap
gam bar.
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