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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Terminologi Judul 
Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Alat Petunjuk Jam bagi 

Penyandang Tunanetra dan Gangguan penglihatan”, dengan keterangan sebagai 

berikut: 

Perancangan : n proses, cara, perbuatan merancang 

Alat  : n 1 benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, 2 

yang dipakai untuk mencapai maksud, 3 perlengkapan 

Petunjuk  : n sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, 

memberi tahu, dan sebagainya 

Jam : n 1 alat untuk mengukur waktu 

Penyandang : n orang yang menyandang (menderita) sesuatu; cacat  

Tunanetra : a tidak dapat melihat; buta 

Gangguan  : n 1 halangan; rintangan; godaan; 2 hal yang 

menyebabkan ketidak-lancaran 

Penglihatan  : n 1 proses, cara, perbuatan melihat; 2 apa yang dilihat; 

pandangan; 3 indra untuk melihat 

 1.2 Latar Belakang Perancangan 

Penglihatan adalah salah satu dari 5 indra yang memiliki peran 

penting bagi seseorang untuk menjalankan aktivitas. Dengan kemampuan 

penglihatan dan bantuan cahaya kita dapat menangkap persepsi dan 

mengolahnya menjadi informasi visual. Kemampuan ini memberi kemudahan 

bagi manusia mulai dari membedakan warna, mengidentifikasi adanya bahaya 

dari jarak jauh hingga semua hal yang berhubungan dengan visual. Namun 

terkadang terjadi ketidaksesuaian pada mata sehingga seseorang bisa 

kehilangan kemampuannya untuk melihat dan secara otomatis mereka akan 

dikelompokkan menjadi penyandang tunanetra. Seseorang dapat dinyatakan 
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tunanetra jika mengalami gangguan dalam penglihatan, baik buta total maupun 

gangguan penglihatan (visual impairment), sebelah mata maupun kedua mata. 

Berdasarkan informasi dari Report of Vision 2020 IAPB Workshop Indonesia, 

terdapat tiga juta (1,5%) penduduk Indonesia yang mengalami gangguan 

penglihatan, yang juga merupakan persentase tertinggi di antara negara Asia 

Tenggara lainnya. Hasil perhitungan menunjukkan 1 orang di Indonesia 

menjadi buta setiap 1 menit, dan jumlah ini diproyeksikan akan semakin 

bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan angka harapan 

hidup di Indonesia. Sedangkan diperkirakan penyandang disabilitas secara 

keseluruhan ada sebelas juta penduduk. Namun mengapa dengan jumlah yang 

terbilang banyak, kita jarang melihat keberadaan mereka? Seperti pada negara 

berkembang lainnya, kebanyakan penyandang disabilitas berada di area kelas 

ekonomi rendah. Banyak penyebab yang mempengaruhi hal tersebut, seperti 

faktor genetika, gizi, kesehatan dan kebersihan lingkungan, intensitas 

kecelakaan, serta pendidikan. Status ekonomi dan kehilangan indra penglihatan 

seringkali menurunkan kualitas hidup seseorang, sehingga dapat terlihat ciri 

seperti merasa terpinggirkan, suasana hati yang murung, rendah diri, takut 

merepotkan orang lain, dan sebagainya. Ciri ini seringkali dikaitkan dengan 

adanya diskriminasi sosial dan penerimaan diri baik dari orang lain maupun 

diri sendiri. Tunanetra akibat vision loss juga memiliki kecenderungan tingkat 

stres lebih tinggi dibanding buta sejak lahir karena individu tersebut mengalami 

perubahan kebiasaan dalam aktivitas, cara hidup dan pergaulan. Pergeseran ini 

perlu adaptasi, biasanya sulit menerima dan lama bagi penderita vision loss 

untuk dapat terbiasa menjalani hidup tanpa kemampuan melihat. Manusia 

seringkali terlalu terfokus pada apa yang hilang, tapi mengabaikan apa yang 

dimiliki, sehingga teman-teman tunanetra dianggap cacat dan tidak memiliki 

nilai yang sama dengan non-disabilitas. 

Menurut Pak David Tjahjana selaku konsultan GAUN (Gerakan 

Aksesibilitas Umum Nasional) dalam wawancara memaparkan bahwa dalam 5 

tahun terakhir, Jakarta memiliki perkembangan terbilang cukup pesat dalam 

pembangunan aksesibilitas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mulai ada 
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kesadaran dari pihak pemerintah bahwa disabilitas akan sangat terbantu dan 

dapat beraktivitas layaknya non-disabilitas jika difasilitasi dan diberikan akses. 

Pak David dan rekan-rekan GAUN banyak berkaca dari negara-negara maju 

seperti Jepang dan Eropa untuk membantu proyek pemerintah dalam bidang 

aksesibilitas. Hal ini dilakukan karena kebanyakan teman-teman disabilitas 

merasa takut untuk keluar rumah, sehingga GAUN juga bekerja sama dengan 

JBFT (Jakarta Barrier Free Tourism) untuk mengadakan acara rutin untuk 

mengajak teman-teman disabilitas berkeliling kota sambil melakukan survey 

aksesibilitas yang sudah dibangun. Tujuannya adalah untuk membangun rasa 

percaya diri yang akan berkaitan dengan produktivitas penyandang disabilitas, 

baik dalam pekerjaan maupun pengembangan diri.  

Namun, jika akses sudah tersedia, apakah sudah cukup bagi teman-

teman tunanetra untuk dapat beraktivitas dan produktif secara leluasa? 

Sedangkan banyak produk sehari-hari di sekitar kita yang hanya dapat 

digunakan jika memiliki kemampuan untuk melihat seperti mengetahui waktu, 

menulis, membedakan nilai uang, menakar, dan lain sebagainya. Produk yang 

tersedia di pasaran juga biasanya hanya diciptakan bagi non-disabilitas karena 

kita belum sepenuhnya menyadari adanya urgensi yang sama bagi tunanetra 

untuk dapat mengakses berbagai macam informasi selayaknya manusia lainnya. 

Dalam segala keadaan, semua manusia seharusnya memiliki hak dan 

kesempatan yang sama, baik dalam bekerja, bersosialisasi, hingga mengakses 

informasi. Salah satu hak yang sangat mendasar ketika seseorang menjalankan 

aktivitas adalah untuk dapat mengakses informasi waktu secara bebas dan 

mandiri. Oleh karena itu penulis ingin mengeksplorasi potensi-potensi yang 

bisa diaplikasikan dalam produk alat petunjuk jam agar teman-teman tunanetra 

dapat terbantu untuk mengetahui waktu ketika menjalani berbagai kegiatan.  

 

1.3 Tujuan  

- Membantu tunanetra untuk dapat mengakses informasi jam secara bebas 

dan mandiri. 
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- Memaksimalkan kemampuan indra yang dimiliki tunanetra dalam proses 

penggunaan produk. 

- Mendukung tunanetra untuk memiliki aktivitas dalam kesehariannya 

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan  
- Subjek penelitian adalah penyandang tunanetra serta gangguan penglihatan  

- Penerapan solusi dilakukan dengan pendekatan teori ability-based design 

sebagai pedoman utama 

- Pengaplikasian metode mengakses informasi jam yang mudah dipahami 

- Pembanding produk merupakan produk yang umum beredar di lingkungan 

tunanetra negara Indonesia 

 

1.5 Metode Perancangan 
Perancangan diawali dengan mengenali latar belakang masalah, apakah 

masalah yang diangkat nyata dan seberapa jauh tingkat urgensinya.  Setelah 

didapatkan fakta-fakta yang mendukung, penulis melanjutkan penelitiannya 

dengan melakukan wawancara dengan penyandang tunanetra dan gangguan 

penglihatan, serta beberapa pengurus organisasi yang bergerak dibidang 

disabilitas. Wawancara dilakukan untuk mengenal lebih dalam apa yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan mereka, bagaimana mereka beraktivitas dan 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta apa yang sebenarnya menjadi 

kebutuhan mereka. Setelah mendapat gambaran besar akan kebutuhan dan 

karakter mereka, maka proses perancangan akan dilanjutkan pada tahap 

brainstorming desain dengan mindmapping dan harus memiliki unsur story 

telling. Dari sini, akan terbentuk moodboard mengenai material, gaya desain, 

dan juga warna yang bisa diimplikasikan dalam produk. Penulis setidaknya 

akan membuat 2 alternatif sketsa rancangan produk dan membuat 

pertimbangan mengenai desain mana yang lebih menjawab kebutuhan 

tunanetra itu sendiri. Setelah mendapat desain yang sesuai, penulis melanjutkan 

sketsanya menjadi 3D melalui aplikasi Rhinoceros agar penulis dapat memiliki 

bayangan yang lebih konkrit pada tahap dummy dan prototyping.   
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam merancang suatu produk, kita harus mengetahui latar belakang 

permasalahan yang akan dipecahkan, dan didasari dengan fakta-fakta yang 

ada. Bagian ini merupakan bagian yang paling fundamental karena akan 

menentukan poin utama atau tujuan suatu produk. Hal ini dituangkan dalam 

Bab I. Selain latar belakang masalah, argumen dilengkapi dengan Batasan 

Masalah dan Metode Perancangan. Batasan masalah membantu penulis untuk 

fokus pada kapasibilitas dan masalah apa saja yang akan dipecahkan.  

Pada Bab II, masalah yang sudah ada dikumpulkan dah dihadapkan 

dengan fakta yang ada untuk mendukung penyelesaian masalah. Data dan 

fakta yang ada terbagi menjadi 2 bab besar, yaitu data sekunder dan data 

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung 

dari sumber data. Sedangkan data sekunder berasal dari peneliti lain yang 

sudah melakukan  pengumpulan data secara langsung. Setelah didapatkan 2 

data yang mendukung perancangan produk, maka penulis dapat mulai 

mengidentifikasi akar permasalahan yang akan di selesaikan. Analisa 

masalah dapat menggunakan metode brainstorming, mindmaping atau 

storytelling. Dari sini akan muncul kata kunci yang membantu penyelesaian 

masalah, sehingga penulis dapat lanjut ke tahap alternatif penyelesaian 

masalah.  

 

 

 

 

 

 

 




