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1. Alat bantu dengar (hearing aid group) 1. Student mix: berfungsi mengatur besar Rp 17.400.000,- 
kecilnya suara siswa

2. Master mix: Berfungsi mengatur besar kecilnya
suara instruktur atau guru

3. Volume music: berfungsi mengatur besar 
audio dari input source ,laptop / ipod

4. Input source: pilihan audio yang didengarkan ke siswa
bisa dari laptop /ipod

5. Function:
Spiker: audio di dengar melalui sound system atau
speaker
Phone: audio di dengar melalui headset siswa 
ALL /INDI: Komunikasi guru bisa di dengar semua
siswa atau siswa yang di tunjuk 
INZO: siswa yang aktif hanya mendengar komunikasi
guru sedang siswa yang tidak aktif hanya mendengar
audio dari input source

6. Display: indikator mengatur besar kecil nya suara guru
dan siswa

7. Connector Headset Phone dan Mix Operator 
8. Speaker: connector sound system speaker ke

hardware hearing Aid Group 

2. Tongkat lipat Sebagai alat bantu jalan siswa tunanetra Rp 900.000,-
Bahan: Alumunium galvanis vernikel  
Panjang: 110 cm dan lipat empat 

3. Tongkat kaki 1 Sebagai alat bantu jalan bagi siswa tunanetra Rp 900.000,-
Tongkat elbow 1 kaki berat +/- 1,5 kg
Dilengkapi peyangga siku tangan  

4. Tongkat kaki 3 Sebagai alat bantu jalan siswa tuna daksa Rp 900.000.-
Bahan: Kombinasi alumunium karet dan besi memiliki
3 kaki karet pada ujung tongkat 
Panjang: 74-96 cm 

5. Tongkat ketiak Sebagai alat bantu jalan siswa tuna daksa Rp 450.000,-
Bahan: anodized alumunium ,karet anti slip pada ujung
tongkat dan tinggi tongkat  
Berat: 1-1,2 kg 
Panjang: 94 - 130 cm 

6. Kursi roda Sebagai alat mobilitasi untuk  siswa tuna daksa Rp 3.000.000,-
Ban mati
Pelak jari - jari 
Bisa dilipat  

7. Kalkulator bicara Sebagai fasilitas suara sehingga memungkinkan siswa
tunanetra untuk menggunakannya 
Bahan: plastik akan bersuara bila di tekan 
hasil perhitungan 

8. Jam peraga braille sebagai jam yang bisa diraba bagi siswa tuna netra Rp  660.000,-
Bahan: plastik akan bersuara bila di tekan 

kecilnya

Rp 960.000,-

menyuarakan 

menyuarakan 
hasil perhitungan

9. Papan baca permulan braille Sebagai media alat pengenalan huruf braille kepada Rp 576.000,- 
siswa tunanetra yang baru belajar baca tulis.
Bahan : plastik fiber 
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10. Papan berhitung/blokis sebagai media alat berhitung susun bawah untuk siswa   Rp 696.000,-
 

Papan alas terbuat plastik
Dilengkapi dengan huruf braille 

11. Papan giometri Sebagai media pengenalan konsep bangun geometri Rp 660.000,-

Geometri timbul sehingga mudah diraba
Ukuran : 80 X 40 cm   

12. Abakus Sebagai alat bantu berhitung yang di design khusus untuk Rp 420.000.-

Bahan: kayu / MDF yang di design khusus bijinya tidak 
 

13. Riglet kecil + stylus Sebagai media untuk menulis huruf braille Rp 420.000,-
Bahan : plastik terdiri dari 27 sel dan 4 baris
Dilengkapi dengan stylus  

14. Riglet besar + stylus Sebagai media untuk menulis huruf braille  Rp 900.000,-
Bahan: plastik terdiri dari 30 sel dan 27 baris
Dilengkapi dengan stylus 

15. Peta timbul indonesia Sebagai alat media pengenalan wilayah indonesia bagi Rp 3.360.000,-

Mempunyai garis khatulistiwa dan pembagian wilayah waktu
Bahan: fiber berstruktur dan triplek halus  
Terdapat garis batas provinsi 
Dilengkapi dengan peraga jam yang dapat diputar 
Angka pada jam menggunakan huruf braille 

16. Peta timbul dunia Sebagai alat media pengenalan permukaan bumi  bagi  Rp  660.000,-

Bahan: fiber dan triplex halus  
Ukuran: 100 X 70 cm 

tuna netra.

untuk siswa tunanetra

siswa tunanetra

mudah bergeser

siswa tunanetra 

siswa tunanetra 

17. Penggaris braille  Sebagai alat media pengenalan konsep pengukuran untuk  Rp  600.000,-
siswa tunanetra
Dilengkapi titik disetiap cm dan simbol braille di setiap 5 cm
Ukuran : Panjang 30 cm  

18. Globe timbul  sebagai media pembelajaran bagi siswa tunanetra bentuk Rp 3. 600.000,-
permukaan bumi secara menyeluruh
1. dilengkapi dengan keterangan garis bujur, garis lintang,

meridian line, equator line dan tropic line
2. dilengkapi huruf braille
3. ukuran diameter 42 cm serta berbahan fiber
4. Dilengkapi dengan smart note berupa informasi penting

seperti luas benua dan jumlah penduduk

19. Peraga gunung berapi 3 dimensi Sebagai media pengenalan yang struktur dalam dan Rp 1.800.000,- 
luar gunung berapi 
1. Ukuran 70 x 55 x 60 cm
2. Menggambarkan bentuk dalam dan luar gunung berapi
3. Bahan fiber dan multipleks
4. Menggunakan huruf braille
5. Dilengkapi uap panas sebagi tiruan kawah
6. Dilengkapi dengan tombol power on/off
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20. Peraga struktur  bumi 3 dimensi Sebagai media yang menggambarkan struktur dalam dan   Rp 902.400,-

1. Berbahan fiber dan mempunyai gambar yang bestruktur  
2. Semua tulisan memakai huruf braille
3. Bentuk belahan bola dunia dan menggambarkan

struktur dalam dan luar bumi

21. Busur derajat braille  Sebagai media pengenalan konsep arah dan sudut untuk Rp 540.000,-
siswa tunanetra
1. Berbahan fiber dan kayu serta ukuran 18 cm
2. Terdapat penanda dan angka braille   

22. Bola kaki berbunyi Sebagai media permainan yang membantu siswa Rp 480.000.-
tunanetra
1. Bahan kulit imitasi dengan ukuran standard bola kaki 
2. Terdapat kerincingan didalam bola yang bisa

mengeluarkan bunyi ketika bola bergerak 

23. Al-qur'an braille Sebagai media pembelajaran Al- Qur'an bagi siswa  Rp 360.000,-

1. Berisi 30 juz dan menggunakan huruf braille 

24. Jam wekker bicara  Sebagai media pengenalan waktu bagi siswa tunanetra  Rp 960.000,-
1. Ukuran dimensi : 13,5 x 7 x 8,5 cm
2. Jam dilengkapi  dengan suara berbahasa Indonesia 
3. Terdapat fasilitas alarm
4. Menyuarakan waktu saat tombol ditekan

25. Kertas braille Sebagai media alat tulis bagi siswa tunanetra Rp 1.440.000,-
1. Ukuran kertas A4 

26. Torso Sebagai media pengenalan organ dalam manusia Rp  2.400.000,-
1. Berbahan dasar fiber  
Bahan: fiber dan triplex halus  
Ukuran: 100 X 70 cm 

27. Papan grafik  Sebagai media pengenalan konsep koordinat untuk siswa Rp  840.000,-
tunanetra
1. Dimensi ukuran 32 x 32 x 1 cm
2. Berbahan kayu MDF  
3. Memiliki 2 sisi dimana sisis A mewakili 4 koordinat dan

sisi B mewakili 1 koordinat
4. Terdiri dari 32 titik pada setiap baris

28. Meteran braille   Sebagai media pengenalan kondep pengukuran bagi siswa Rp 3. 600.000,-

1. Panjang 150 cm
2. Dilengkapi titik-tititk penanda
3. Fungsi dan kegunaan barang berfungsi sesuai dengan

kegunaannya
4. Peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan

 itu sendiri
5. Setiap alat terdapat identitas permanen (lambang/merk)

dari produsen 
(kecuali secara teknis sulit misalnya bendanya terlalu
kecil dan lainnya)

luar bumi 

tunanetra

tunanetra 
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