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Katai dan Aldo untuk membolehkan saya wawancara mereka.  

Teman saya Chay, Nathan dan Erin karena mereka semua tidak 

menjadi marah dengan saya waktu saya tanya mereka banyak-banyak 

pertanyaan! Adista dan Neo untuk koreksi penelitian saya. 

ACICIS untuk membolehkan saya mempunyai kesempatan untuk 

memperbaiki bahasa Indonesia saya. Pak Phil King dan staf di Yogyakarta. Bu 

Widiya dan pembimbing saya, Pak Himawan di Malang.  
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di Indonesia jika mereka tidak bantuan saya.  
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ABSTRAK 

PENDAPAT DAN PERUBAHAN TERHADAP DIFABEL 

‘Kehidupan Orang Cacat pada Masyarakat Indonesia’ 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dan 

menjelaskan perubahan kaum difabel di masyarakat Indonesia, khususnya di 

kota Malang. Pendapat merujuk pada persepsi orang Indonesia terhadap 

kaum difabel. Perubahan merujuk pada perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas untuk kaum difabel 

(secara fisik dan emosi). Difabel adalah istilah khusus yang merupakan 

kepajangan dari ‘differently able’.  

Ada banyak kaum difabel di Indonesia, kira-kira berjumlah 20 juta 

penduduk. Kaum difabel di Indonesia mangalami kehidupan yang sulit sekali. 

Mereka sering dipandang sebelah mata dan dipandang rendah. Menurut 

kepercayaan yang ada di Indonesia, cacat dikaitkan dengan sihir dan 

supernatural sebagai akibat adanya masa lalu keluarga yang buruk.  

Kebanyakan orang difabel hidup dalam kemiskinan karena mereka 

tidak mempunyai kesempataan yang sama seperti orang normal. Orang yang 

tidak cacat menganggap bahwa kaum difabel tidak mempunyai kemampuan. 
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Mereka dianggap tidak bisa bekerja, tidak bisa berpendidikan, tidak bisa 

belajar, tidak bisa naik transportasi, tidak bisa mandiri, selalu perlu bantuan, 

dan anggapan bahwa semua kaum difabel menderita cacat parah. 

Penelitian ini meliputi 4 wawancara, 30 survei, dan berbagai macam 

observasi tentang kehidupan orang difabel, pendapat orang Indonesia, dan 

hambatan-hambatan yang dialami oleh kaum difabel. Ada harapan bahwa 

melalui penelitian ini, kesadaraan tentang kaum difabel pada masyarakat 

Indonesia dapat ditingkatkan. 
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ABSTRACT 

OPINIONS AND CHANGES TOWARDS THE DISABLED 

Is life becoming easier or harder for those that are disabled in Indonesia 

society? 

My research is about the opinions and changes towards the disabled in 

Indonesian society, especially in Malang. Opinions refer to those that are not 

disabled and how they view the disabled society. Changes refer to if and what 

changes are happening to increase the accessibility for disabled both 

physically and emotionally. The term difabel is a word that means ‘differently 

able’ and focuses on what abilities a disabled person has and how they use 

those abilities, not on what abilities a disabled person doesn’t have. 

There are many disabled people in Indonesia, approximately 20 million 

with which most live in poverty. They experience huge difficulties in life 

because of how they are viewed by the general population. They are often 

underestimated and looked down upon because of Indonesia’s belief system. 

They believe that people are disabled as a result of witchcraft and negative 

attitudes because of a past wrong doing committed by the family or by 

themselves.  
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The disabled do not have the opportunities like those that are not 

disabled. Those that do not have a disability make assumptions towards the 

disabled regarding their ability to take public transport, hold a job, receive 

education or be independent. They are viewed as always needing help from 

others to live a life that is full and all disabled are viewed as having a severe 

disability. 

My research will consist of 4 interviews, 30 surveys and various 

observations concerning the life of disabled, opinions from the Indonesian 

public about the disabled and various obstacles that the disabled face in the 

city. I have the hope that through my research I can raise the awareness of 

disabled in Indonesian society so as to increase education about the 

difficulties they face and to improve their life. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia menginterpretasikan kecacatan sebagai penyebab 

kerusakan bagi keluarga atau lambang sejarah yang buruk dan tidak 

memandang hal ini sebagai kerusakan genetik. Orang cacat yang dimaksud 

dalam penelitian ini orang yang mengalami kecacatan mental dan fisik dari 

tingkatan sedang sampai parah, misalnya adalah orang cacat berupa tidak 

mempunyai tangan atau kaki (sejak lahir atau karena kecelakan), tuna netra, 

penderita kerusakan genetik seperti Cerebral Palsy dan Down Syndrome, atau 

penderita sakit jiwa. 

 

1.1 Statistik Penduduk 

Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah 

penduduk mencapai 240 juta orang. Indonesia adalah negara yang sedang 

berkembang dan tingkat kemiskinan masih tinggi di banyak daerah. Ada 32,5 

juta orang yang masih tinggal di bawah garis kemiskinan (The World Bank, 

2011). Kehidupan yang sulit, ini menyebabkan banyak orang tidak mempunyai 
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cukup uang. Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan menempati 

sektor mata pencaharian terbesar (39.328.915 orang). Perdagangan grosir, 

perdagangan eceran, restoran, dan perhotelan adalah sektor mata 

pencaharian terbesar kedua (23.396.537 orang). Pelayanan masyarakat, sosial, 

dan perorangan menempati sektor mata pencaharian terbesar ketiga 

(16.645.859 orang) di negara ini (Badan Pusat Statistik, 2012). Kira-kira hanya 

tiga puluh persen dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki pekerjaan 

secara resmi. Sisanya terdiri atas anak-anak, lansia, pengangguran, dan 

pelajar.   

 

1.2 Indonesia sebagai Negara Berkembang yang Miskin  

Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran yang tinggi. Sebagai berkembang negara, Indonesia mempunyai 

jumlah orang cacat yang banyak pula  (Cheshire, tt). Keadaan infastruktur 

kurang baik dan masih banyak terjadi korupsi. Kehidupan yang nyaman pun 

sudah sangat sulit untuk dicapai oleh banyak masyarakat Indonesia awam dan 

hampir mustahil untuk para penyandang cacat, baik anak-anak maupun orang-

orang dewasa karena kesulitan mengakses fasilitas yang sesuai dengan 

kemampuan mereka. Jumlah orang Indonesia yang cacat kira-kira 20 juta 
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orang dan hampir 80% orang yang cacat tidak bekerja atau berjumlah sekitar 

18 juta orang (Jimbon, 2012). Tidak ada banyak difabel yang mempunyai 

pekerjaan.  

 

1.3 Pendapat Sosial   

Akses difabel terhadap banyak hal di Indonesia merupakan masalah 

besar. Difabel mempunyai kesempatan yang sama seperti orang yang tidak 

cacat agar mereka mendapatkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 

dan penghidupan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997). 

Undang-Undang tersebut dibuat supaya masyarakat Indonesia mengakui 

difabel dan mau menerima mereka seperti dalam undang-undang tersebut. 

Akan tetapi, beberapa orang masih tidak memahami orang yang difabel dan 

masih sulit untuk menerima mereka sebagai orang yang normal. Banyak 

masyarakat Indonesia yang tidak mau menerima mereka dalam kehidupan 

sehari-hari, keluarga, dan kehidupan sosial. Difabel tidak mendapatkan akses 

pendidikan yang sama seperti orang normal dan masih terdiskriminasi dalam 

bidang ketenagakerjaan, akses, maupun hak untuk mendapatkan layanan 

dasar. Difabel di dalam masyarakat Indonesia dianggap sebagai kutukan atau 

akibat dari sihir (Jones & Webster, tt).  
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Ada banyak sikap negatif terhadap orang yang cacat dan juga kepada 

keluarga mereka. Orang yang cacat mempunyai banyak hambatan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapat 

pekerjaan karena pebisnis tidak mau memberikan mereka pekerjaan. Sulit bagi 

keluarga mereka karena harus mengurus difabel yang telah dewasa dan 

difabel yang masih anak dan kadang keluarga mereka tidak diterima dalam 

masyarakat Indonesia karena mereka mempunyai anak yang difabel. Banyak 

hal yang harus diurus dan diperhatikan  untuk merawat difabel. Hal ini 

mengakibatkan keluarga mereka menjadi miskin karena mereka tidak dapat 

bekerja. Oleh karena itu, sering ditemukan kasus, difabel tidak diurus oleh 

keluarga mereka dan tidak juga mendapat bantuan dari orang lain karena 

adanya pandangan umum yang negatif. Bagi beberapa difabel yang dewasa, 

mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. Keluarga 

mereka tidak bisa membayar biaya rumah sakit karena mereka tidak 

mempunyai uang yang cukup. Karena sebelumnya belum ada banyak bantuan 

untuk mensosialisasikan difabel di Indonesia, sampai sekarang pun tidak  

banyak yang memedulikan mereka. 

Anak difabel hanya tinggal di rumah dan tidak bisa mendapatkan 

pendidikan atau layanan dasar kesehatan. Dengan demikian, kecacatan yang 
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diderita anak difabel akan menjadi lebih buruk. Mereka kemudian tidak akan 

bisa bekerja jika mereka sudah dewasa dan mereka akan menambah beban 

bagi keluarga mereka. Maka, akan terjadi siklus yang buruk terhadap orang-

orang yang cacat di Indonesia. Mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan 

bantuan sejak mereka masih anak-anak hingga mereka dewasa karena mereka 

biasanya tidak mampu untuk bekerja.  

Ada sikap negatif terhadap difabel karena perusahaan di Indonesia 

mempunyai sedikit pengalaman dengan orang yang cacat dalam bekerja 

(Sakaril, 2012). Gufroni Sakaril adalah orang yang cacat dan dia terpilih 

menjadi ketua baru di Indonesian Disabilities Association (PPCI). Dia menjabat 

sebagai kepala Hubungan Masyarakat di Indosiar, salah satu perusahaan 

penyiaran televisi di Indonesia. Sakaril (2012) mengatakan bahwa, “They do 

not want to take the risk (businesses). Some companies have started 

employing disabled people, but that is rare”.  

 

1.4 Akses Terhadap Fasilitas Masyarakat  

Kehidupan difabel sulit di lingkungan masyarakat karena mereka tidak 

memiliki akses yang cukup terhadap banyak hal. Ada banyak gedung yang 

hanya mempunyai tangga untuk turun ke lantai bawah maupun naik ke lantai 
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atas, dan hanya ada pintu kecil yang tidak bisa dilalui oleh orang yang 

menggunakan kursi roda. Jalan-jalan perlu diperbaiki karena permukaannya 

banyak yang tak rata. Transportasi umum tidak bisa digunakan oleh difabel 

karena menggunakan tangga dan pintu kecil. Jalan melandai, huruf braille, dan 

akses lain untuk difabel hampir tidak ada, khususnya di desa dan kampung. 

Pelayanan umum kesehatan sering tidak bisa diakses oleh difabel, bahkan 

tempat umum seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Walaupun 

demikian, akses terhadap difabel telah diperbaiki di negara yang berkembang. 

Sejarah membuktikan bahwa hukum dan perundang-undangan sudah 

membuat peraturan untuk membantu supaya kehidupan difabel menjadi 

sama seperti orang yang tidak cacat. Akan tetapi, pertanyaan utama yang 

diajukan mengenai hukum dan undang-undang adalah apakah hal tersebut 

telah dilaksanakan, dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat 

Indonesia. Indonesia mempunyai peraturan untuk membantu difabel, tetapi 

masalahnya adalah Indonesia tidak mempunyai uang yang cukup untuk 

memberikan bantuan sepenuhnya terhadap difabel karena negaranya masih 

tergolong mulai berkembang.  

Peraturan-peraturan dan Undang-Undang dibuat dengan tujuan agar 

masyarakat Indonesia mencoba memperbaiki aksesibilitas dan kehidupan 
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orang yang cacat. Akan tetapi, saat ini tidak ada fokus yang besar untuk 

memperbaiki kehidupan orang yang cacat. Keadaan ekonomi Indonesia masih 

buruk, walaupun ada tanda-tanda sedang dalam perubahan agar menjadi 

lebih baik. Sebelum tahun 2050, negara Indonesia akan menjadi negara 

keempat dengan ekonomi terkuat di dunia (2point6billion.com, 2012). 

Mungkin saat itulah kita dapat mengharapkan akan ada banyak akses untuk 

memperbaiki kehidupan difabel di Indonesia atau sebaliknya, kaum difabel 

akan  terus diabaikan.  

 

1.5 Bantuan dari Pemerintah/LSM  

Orang yang cacat adalah kelompok minoritas dan tidak ada banyak 

bantuan dari pemerintah atau orang pada umumnya untuk mereka. Ada 

beraneka ragam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia tetapi 

banyak dari lembaga itu yang berada di dalam kota (Cheshire, tt) sehingga LSM 

tidak dapat membantu difabel yang hidup  di desa. Untuk menuju kota, difabel 

harus melakukan perjalanan berjam-jam dari desa mereka dengan 

menggunakan bus. Keluarga mereka tidak mendapat banyak bantuan dan 

mereka hanya sendiri kalau tidak mendapat bantuan dari LSM. Walaupun 

demikian,  kehidupan difabel saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan 



18 
 

dengan kehidupan difabel sepuluh tahun terakhir. Namun tak bisa dipungkiri 

bahwa mereka masih harus mengatasi banyak hambatan sebelum mereka bisa 

mendapatkan kehidupan yang sama dengan kehidupan orang yang tidak cacat.  

 

1.6 Hukum 

Irwanto (Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP Universitas Indonesia) 

menegaskan bahwa sudah ada hukum untuk difabel (hukumonline.com, 2012). 

Dia menyebutkan, misalnya UU No.4 (1997) tentang Penyandang Cacat. Akan 

tetapi, hukum-hukum tersebut hanya berhenti di atas kertas karena tidak 

dilaksanakan sepenuhnya. Akses terhadap fasilitas masih sedikit, bahkan 

untuk fasilitas yang vital seperti pendidikan. Contohnya, banyak anak-anak 

difabel yang masih tidak bisa mendapatkan akses pendidikan karena tidak 

adanya fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Pintu masuk atau keluar 

masih sulit dilaui karena difabel perlu alat untuk berjalan, misalnya kursi roda. 

Jika anak-anak difabel itu tuna netra atau tuna rungu, tidak ada alat untuk 

membantu mereka belajar. Running text masih belum digunakan dalam 

banyak kelas, sama halnya dengan braille (hukumonline.com, 2012). 

Perundang-undangan juga mengatur kehidupan difabel dewasa. Akan tetapi, 

hukum hanya memberikan bantuan untuk difabel dewasa agar mempunyai 
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pekerjaan dan memelihara kesejahteraan sosial di antaranya. Sama seperti 

yang lainnya, undang-undang ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. 

Akan ada jawaban untuk memberikan bantuan untuk difabel Indonesia 

jika mereka berjalan kaki dan memakai tanda-tanda pengenal dan mengatakan 

bahwa mereka cacat. Peraturan baru ini dibuat tahun 2009 (News Limited, 26 

Mei 2009). Pemerintah Indonesia mungkin berpikir bahwa peraturan baru itu 

baik untuk meningkatkan kesadaran bagi difabel di dalam masyarakat 

Indonesia. Akan tetapi, hukum ini menampilkan diskriminasi terhadap difabel 

karena membuat mereka dibedakan dari masyarakat Indonesia yang normal. 

Ada pertanyaan mengapa orang yang tidak cacat tidak perlu memakai tanda 

sedangkan difabel harus.  

Ada beberapa orang yang benar-benar berniat untuk membela kaum 

difabel dengan cara  meningkatkan kesadaran dengan cara bertanya kepada 

penyedia fasilitas dan melakukan layanan kesehatan. Menteri Kesehatan 

Endang Sedyaningsih mengatakan “We should improve prosthetics and 

orthotics services, direly needed to raise the quality of life and productivity of 

disabled people” (Disability News Asia, 28 Februari 2012) dan organisasi yang 

membela kaum difabel memiliki agenda untuk mendorong pemilihan hak bagi 

orang difabel dalam perbaikan layanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta 
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fasilitas dan keterampilan. Dalam perbaikan hak untuk memilih, mereka harus 

merasakan banyak perubahan bagi kehidupannya.  

 

2. Rumusan Masalah 

Pertanyaan utama di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kehidupan 

yang dijalani oleh orang-orang yang cacat di dalam masyarakat Indonesia? 

Mudah atau sulit?” dan “Apakah akses difabel terhadap fasilitas di Kota 

Malang sudah lebih mudah atau masih sulit?”  

Masyarakat Indonesia menginterpretasikan kecacatan sebagai penyebab 

kerusakan bagi keluarga atau lambang sejarah yang buruk dan tidak 

memandang hal ini sebagai kerusakan genetik. Masalah-masalah yang dialami 

oleh kaum difabel harus ditunjukkan kepada orang dan organisasi yang belum 

mengetahui bahwa kebijaksanaan dan rencana mereka akan berdampak 

negatif bagi kehidupan orang cacat dalam masyarakat Indonesia. 

Penelitian ini ingin mengungkapkan apakah kehidupan difabel sudah 

menjadi lebih baik atau sebaliknya, menjadi lebih sulit serta akan 

mendeskripsikan kehidupan seperti apa yang dimilki oleh orang yang cacat. 

Penelitian ini akan menulis empat kisah singkat tentang kehidupan orang 

cacat. Cerita-ceritanya yang akan ditampilkan akan mencakup hal-hal berikut 
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ini: apa itu kecacatan, apakah kecacatan itu diderita dari lahir atau karena 

kecelakan, bagaimana mereka mencari LSM, mengapa mereka mencari 

bantuan LSM, apa yang mereka lakukan sebelum mereka menemukan LSM, 

apa saja hambatan-hambatan dalam hidup mereka, bagaimana mereka 

menghadapi hambatan-hambatan tersebut, apa saja harapan dan mimpi 

mereka, apa yang suka mereka lakukan, apakah mereka memiliki pengalaman 

diskriminasi, apakah mereka menerima bantuan dari orang lain atau 

pemerintah, apakah mereka tahu tentang bantuan dari pemerintah, dan 

bagaiamana kehidupan keluarga mereka; di mana keluarga mereka, 

melakukan apa, dan lain lain. Cerita-cerita yang akan disajikan merupakan 

cerita yang pendek dengan harapan akan menunjukkan kehidupan yang 

menjadi lebih mudah untuk difabel. Yang dmaksud dengan ‘menjadi lebih 

mudah’ adalah apakah diskriminasi yang dialami kaum difabel berkurang, 

apakah kaum difabel mengalami akses yang lebih mudah dan menyeluruh, 

apakah kehidupan kaum difabel telah menjadi lebih baik, dan apakah 

kehidupan mereka sudah sama dengan orang yang tidak cacat.   
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3. Metodologi 

Dalam kehidupan dunia yang sudah mengalami globalisasi ini, ada 

harapan bahwa segala aspek kehidupan akan menjadi mudah dan tidak akan 

sulit. Akan tetapi, pada negara yang baru berkembang, hal tersebut mungkin 

hanya keinginan yang belum bisa dicapai. Walaupun demikian, ada beberapa 

aspek yang sudah diperbaiki walaupun terlalu kecil. Peneliti ingin memperbaiki 

dengan cara mencari informasi  melalui wawancara, observasi, survei dan 

melakukan riset umum terhadap kehidupan kaum difabel. Penelitian ini 

dilakukan di kota Malang, Jawa Tengah, Indonesia.  

 

3.1 Wawancara 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi empat kali 

wawancara tentang kehidupan difabel. Wawancara dilakukan terhadap anak-

anak yang belajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dengan kisaran umur antara 11–13 tahun. Selain itu,  wawancara juga 

akan dilakukan pada  remaja yang akan belajar di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau belajar di universitas. Selain ketiga wawancara tersebut, ada juga 

wawancara yang dilakukan terhadap orang dewasa yang berumur antara 30–

40 tahun. Wawancara juga dilakukan terhadap lansia yang berumur antara 
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50–70 tahun. Responden yang bervariasi ini diwawancarai karena peneliti 

ingin mengungkapkan cerita yang berbeda tentang kehidupan mereka. 

Dengan demikian, pendapat yang berbeda-beda juga dapat dikumpulkan. 

Wawancara ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang umum bagi mereka. 

Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan informasi tentang kaum difabel 

tersebut. 

 

3.2 Survei 

Survei digunakan untuk mengumpulkan pendapat tentang difabel di 

masyarakat Indonesia. Ada 3 kelompok survei yang dibagi ke dalam kelompok 

umur. Kelompok umur pertama adalah antara 21–25 tahun, kelompok umur 

kedua adalah antara 26–50 tahun, dan kelompok umur ketiga adalah antara 

51–70 tahun. Survei akan dilakukan dengan responden campuran, contohnya 

ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai dan  jenis kelamin yang berbeda. Data-

data yang dikumpulkan akan dipilih untuk memastikan keakuratan data-data.   

 

3.3 Observasi 

Observasi juga telah dilakukan dalam penelitian ini. Observasi-observasi 

ini untuk melihat akses gedung, akses mobil, akses toko-toko, dan akses 
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sehari-hari. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan ide-ide supaya orang 

cacat bisa menikmati kehidupan sehari-hari mereka dengan baik. Saya juga 

melakukan observasi difabel dan mengetahu bagaimana cara mereka pergi ke 

tempat-tempat tertentu. Hal ini bisa menjadi petunjuk aakah transportasi 

untuk difabel tidak perlu diperbaiki atau masih perlu untuk diperbaiki. Dari 

observasi-observasi ini, akan dibuat ide tentang akses difabel di kota Malang. 

  

4. Tujuan Penelitian 

Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang baik. Tidak perlu 

adanya perbedaan karena adannya perbedaan fisik atau cacat mental. Sudah 

ada banyak permasalahan dalam kehidupan kaum difabel, seperti kesulitan 

untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, atau pergi ke dokter dan melakukan 

perawatan. Alat-alat untuk membantu akses difabel, seperti kursi roda atau 

bingkai berjalan kaki harganya sangat mahal. Mengunjungi dokter untuk 

mendapatkan perawatan juga memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang 

lama waktu. 

Ada dua tujuan untuk dalam penelitian ini. Tujuan pertama adalah 

mencari informasi apakah diskriminasi terhadap difabel sudah berkurang di 

dalam masyarakat Indonesia. Difabel adalah kelompok minoritas di Indonesia, 
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tetapi kelompok ini menerima perlakuan diskriminasi terbesar karena mereka 

dipandang berbeda oleh orang normal.  

Tujuan kedua dalam penelitian saya adalah mencari informasi apakah 

aksesibilitas untuk orang cacat fisik sudah diperbaiki. Akses untuk orang 

difabel seharusnya dipermudah. Bagi orang normal, tidak perlu memikirkan 

bagaimana caranya memasuki gedung atau bagaimana caranya berjalan kaki 

di jalan umum. Orang membangun gedung sehingga mudah diakses untuk 

orang normal. Akan tetapi,  bagi orang difabel mau masuk gedung, mereka 

harus memikirkan bagaimana caranya memasuki gedung. Jika orang yang 

membangun gedung memikirkan pula akses untuk orang difabel, hambatan 

yang dialami oleh orang difabel akan sedikit teratasi. Akibatnya, orang difabel 

mungkin dianggap oleh orang normal sebagaimana orang  normal juga. 

Dari penemuan-penemuan dalam penelitian ini, akan dibuat saran 

tentang perbaikan layanan, pendidikan, dan akses untuk orang difabel. 

Harapannya adalah pada masa depan semua orang mempunyai kesempatan 

yang sama dalam berbagai bidang tanpa memandang perbedaan pendidikan, 

gender, suku, dan, kemampuan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sepanjang sejarah, setiap masyarakat mempunyai konsep yang berbeda 

dalam memandang tentang kecacatan. Dalam kebanyakan masyarakat, 

kecacatan menimbulkan sikap negatif, tetapi dalam beberapa masyarakat, 

seperti masyarakat Navajo di Amerika Utara, kecacatan tidak dipikiran sebagai 

kecacatan seperti yang sering terjadi dalam budaya Barat, melainkan sebagai 

hal yang dideskripsikan secara pribadi (Connors & Donnellan, 1997). Kecacatan 

bukanlah hal yang negatif. Akan tetapi, pada masyarakat lain, seperti USSR 

(Rusia), kecacatan tidak akan dikenali sampai tahun 1979 (Kikkas, 2001). Di 

bawah adalah beberapa konsep tentang kecacatan yang ada di beberapa 

masyarakat, meliputi dari masyarakat Barat dan masyarakat lainnya. 

 

2.1 Konsep Cacat pada Masyarakat India 

Dalam tulisan yang ditulis oleh Anita Ghai (1993), dia menyatakan bahwa  

ada beberapa konsep yang berbeda dalam memandang kaum difabel oleh 

masyarakat India. Kebanyakan konsep terhadap difabel dipengaruhi oleh sikap 

negatif seperti  dalam mitologi Hindu. Ada kepercayaan bahwa kecacatan 
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adalah ‘kekurangan’ atau ‘kerusakan’ (Ghai, 1993) yang menyebabkan 

berkurangnya kemampuan. Berkurangnya kemampuan ini ditunjukkan dalam 

cerita yang berjudul ‘Epic Mahabharata’. Diceritakan bahwa Raja Dhritrashtra 

tidak mempunyai takhta karena dia tidak bisa melihat dengan baik (Ghai, 

1993). Dalam cerita lain, Ghai mengatakan bahwa Tuhan marah dengan 

difabel karena mereka atau keluarga mereka telah berbuat kejahatan sehingga 

kecacatan  dihubungkan dengan kebohongan, keburukan, dan kejahatan. 

Selain itu, ada kepercayaan yang melukiskan bahwa orang cacat akan menjadi 

anak-anak selama-lamanya karena mereka akan selalu memerlukan 

perawatan dan perlindungan dari orang lain demi kelangsungan hidup mereka. 

Bagaimanapun, Ghai menyatakan ada beberapa konsep yang tidak 

terlalu buruk. Salah satu konsepnya adalah Tuhan adalah ayah dari semua 

difabel. Ghai mengatakan konsep ini menunjukkan kepercayaan masyarakat 

India yang percaya bahwa difabel adalah golongan yang kuat dan mempunyai 

kemampuan untuk melawan penindasan. Akan tetapi, kebanyakan konsep 

yang ada di dalam masyarakat India menunjukkan sikap yang negatif terhadap 

difabel.    
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2.2 Konsep Cacat pada Masyarakat Lebanon 

Konsep  kecacatan di dalam masyarakat Lebanon berkisar dari adanya 

ide bahwa difabel tidak mampu mandiri dan mereka harus dikucilkan (Epp, 

2011). Kecacatan menyebabkan kurangnya kesempatan untuk mendapat 

pekerjaan atau pendidikan. Dulu, hukum-hukum di Lebanon menyatakan 

bahwa orang tidak bisa bekerja jika orang itu tidak ‘physically fit and free from 

deformities and defects’ (Epp, 2011). Akan tetapi, dikeluarkan peraturan baru 

pada tahun 2000 dengan pernyataan bahwa tiga persen jumlah staf di dalam 

sektor publik harus termasuk orang yang cacat (Epp 2011). Pada sektor 

pribadi, jika pebisnis mempunyai 30 sampai 60 staf, satu staf haruslah orang 

yang cacat. Jika jumlah stafnya lebih dari 60 orang, tiga persen staf haruslah 

orang yang kecacatan. Jika pebisnis tidak mengikuti peraturan hukum ini, 

mereka harus membayar denda dan jika mereka menaati peraturan hukum ini, 

mereka mungkin akan menerima manfaat dari pajak (Epp 2011). Akan tetapi,  

bekerja merupakan hal yang masih sulit dicari untuk difabel. Kebanyakan 

pebisnis di Lebanon hanya mempunyai sepuluh staf sehingga mereka tidak 

harus menggunakan difabel. Difabel yang mencari pekerjaan, harus mencari 

sendiri, dan tidak mengalami perubahan kehidupan menjadi lebih baik dari 

adanya peraturan hukum baru (Epp 2011). 
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2.3 Konsep Cacat pada Masyarakat Barat Masa Lalu 

Pada abad pertengahan, kadang-kadang kecacatan dihubungkan dengan 

adanya kemampuan khusus yang dimiliki. Misalnya, orang yang tuli sering 

mempunyai keahlian yang khusus, seperti musik dan puisi dan mereka dapat 

‘melihat’ masa depan (Hughes, 2012). Hughes menulis bahwa dengan adanya 

perkembangan agama Kristen, fokus ini perubahan. Orang yang sakit, cacat, 

tuna netra atau tuli menjadi objek dari kegiatan amal dan difabel yang 

mentalnya terganggu termasuk golongan orang-orang yang tidak berdosa 

(Hughes 2012). Orang yang tidak cacat harus mengurus difabel supaya orang 

itu bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan amal atau difabel harus 

diurus oleh gereja (Hughes 2011). Akan tetapi, di dalam Testament yang tua, 

Tuhan ketakutan jika difabel mungkin ‘profane his sanctuaries’ (Hughes, 2012). 

Sebelum masyarakat Barat berkembang, mereka sudah mempunyai pendapat 

bahwa difabel tidak baik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan difabel 

memerlukan bantuan karena mereka tidak mampu mengurus diri mereka 

sendiri.  

Seiring meningkatnya modernisasi, orang-orang berhrap bahwa orang 

difabel dapat hidup lama dan senang, tetapi diskriminasi masih saja ada. 

Masyarakat modern mempunyai kewajiban untuk mematikan atau mengobati 
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difabel (Hughes 2012). Sejarah menunjukkan ada organisasi dan dokter-dokter 

yang mengurangi kesempatan hidup dan pengharapan dari difabel. Berikut ini 

diberikan contoh-contohnya. 

 Pemusnahan difabel oleh doctor Nazi (Lifton, 1986 disebut oleh 

Priestley, 2001), 

 Meninggalkan anak cacat di Rusia (Human Rights Watch, 1998 

disebut oleh Priestley, 2001), 

 Massa sterilisasi dari difabel di Skandinavia (Munthe, 1996 disebut 

oleh Priestley, 2001), 

 Kebijaksanaan sosial di Cina (Stone, 1996 disebut oleh Priestley, 

2001), 

 Kemiskinan di anak benua  Indian (Priestley, 2001) dan 

 Bunuh diri yang dibantu oleh dokter di Amerika (Dworkin et. al., 

1998 disebut oleh Priestley, 2001) 

Berikut ini adalah cerita pendek tentang Kaiso Kikkas yang lahir di Uni Soviet, 

sekarang Rusia (Priestley, 2001) pada September tahun 1969. Cerita ini 

merupakan parafrase dari kisah hidupnya dan bisa dibaca dalam ‘Disability 

and the Life Course: Global Perspectives, bab 10: Lifting the Iron Curtain’ yang 

ditulis oleh Kaido Kikkas (2001).  

Kikkas lahir di ibu kota Estonia. Dokter  mengatakan dia mempunyai 

kelainan saat lahir. Dokter memvonis bahwa dia menderita Cerebral Palsy. 

Para dokter tidak memberikan banyak harapan kepada orang tuanya. Mereka 

mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama atau dia mungkin bisa hidup 
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tanpa bisa melakukan apapun pada sepanjang hidupnya. Para dokter 

memberikan saran bagi orang tuanya secara tidak resmi. Saran itu adalah 

melakukan euthanasia, yaitu tindakan mematikan orang untuk meringankan 

penderitaannya.  

Semua orang tidak menyukai Kikkas dan tidak mau bertemu dengannya, 

kecuali orang tuanya. Kikkas mengatakan bahwa dia memberikan seluruh 

hidupnya kepada orang tuanya karena mereka percaya dengannya saat semua 

orang tidak percaya, termasuk pemerintah. Berikut ini adalah cuplikan tulisan 

Kikkas.  

many of the things that happened in those days are too traumatic to 
write about, or are too difficult to believe for readers from a Western 
culture. This was the USSR, a state that officially denied the very 
existence of disabled children. This was a state that insisted on 
universal content, anything ‘different’ was unwanted (2001) 

 

2.4 Konsep Cacat di Dalam Masyarakat Navajo                                                                   

Konsep masyarakat Navajo terhadap kecacatan bermacam-macam; 

sebagaian besar merupakan konsep yang berbeda daripada pandangan 

masyarakat umum. Kecacatan tidak menimbulkan sikap negatif pada 

masyarakat Navajo. Orang tidak dibedakan karena mereka mempunyai 

kecacatan. Kata-kata yang melukiskan keadaan difabel seperti tuna netra, tuli, 
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bisu atau sakit jiwa adalah kata deskriptif netral sama seperti halnya tinggi, 

berat, warna kulit, dan jenis kelamin (Connors & Donnellan,  1993). Kecacatan 

adalah karakteristik fisik yang digunakan untuk melukiskan orang-orang. 

Connors dan Donnellan (1993) menulis bahwa kecacatan dalam 

masyarakat Navajo disebabkan oleh jiwa yang jahat atau karena orang atau 

keluarga mereka melakukan kesalahan, seperti halnya dalam masyarakat 

Indonesia, tetapi tidak seperti masyarakat Indonesia. Di sana, difabel bisa 

‘diobati’ untuk mengembalikan keselarasan kepada masyarakat (karena jiwa 

jahat membuat masyarakat tidak bersih). Connors dan Donnellan melakukan 

observasi bahwa orang Navajo mempunyai upacara tertentu. Upacara ini 

dilakukan oleh orang yang bernama ‘Sing’ atau ‘Singer’ (seperti dukun laki-

laki). Setelah upacara, difabel ‘diobati’,  tetapi tidak diobati seperti ide barat 

karena orang itu masih cacat. Diobati  karena orang Navajo melihat kecacatan 

bukan sebagai lambang sakit. Masyarakat Navajo mengenal ada banyak jiwa 

jahat dan banyak orang bisa menjadi cacat, jadi mereka mempunyai banyak 

upacara lain untuk membuat jiwa jahat pergi (Connors & Donnellan, 1993). 

Masyarakat Navajo  tetap mengurus difabel dengan penuh kasih sayang dan 

kesabaran. Mereka ingin difabel hidup dengan keluarga mereka dan 

masyarakat dan bekerja sebagai anggota keluarga yang nyata. 
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Connors dan Donnella  (1993) melakukan banyak observasi sementara 

mereka tinggal dengan orang Navajo. Observasi saat mengurus anak cacat 

adalah yang paling menarik (Lihat kotak 1). Perilaku dari difabel diterima 

karena mereka tidak dianggap sebagai orang dewasa dan tidak pula dianggap 

sebagai anak, mereka adalah kelompok yang masih belum tahu betul pada 

banyak hal (Connors & Donnellan 1993). Ada harapan bahwa anak difabel 

akan menjadi dewasa dengan bertanggung jawab, tetapi jika mereka tidak 

menjadi dewasa, itu bukanlah masalah (Connors & donnellan 1993). 

Menerima kondisi kecacatan sangat penting sama halnya dengan kepedulian 

supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama. 

 Ada quote dari seorang laki-laki lansia yang juga merupakan ‘Singer’, 

yaitu ‘Before the white man came, we were blind (terhadap kecacatan). You 

brought us the gift of sight. I think we were happier when we couldn't see’ 

(Connors & Donnellan 1993). Masyarakat Navajo sangat berbeda dari 

masyarakat lain karena mereka menerima kaum difabel dan tidak melihat 

mereka merasa berbeda. 
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Kotak 1 

Semua informasi ini diambil dari Connors dan Donnellan ‘Citizenship and Culture: 

The Role of Disabled People in Navajo Society. Disability, Handicap & Society’ 

(1993) 

Sampai umur 6, semua anak-anak mempunyai  kemerdekaan; mereka bisa tidur di 

mana-mana, mereka bisa mengatakan ‘tidak’ terhadap orang dewasa dan orang 

tua mereka, mereka bisa makan apa saja, orang tidak bisa mengatakan ‘tidak’ 

kepada anak-anak. Sebelum mereka berusia 6 tahun, mereka tidak mempunyai 

kemerdekaan, mereka harus menjadi dewasa. Mereka harus membantu di rumah, 

orang sering  marah dengan anak, tidak menerima kata yang baik, dan harus 

berbicara kepada orang dewasa dan orang tua dengan hormat. Connors dan 

Donnellan mengatakan anak-anak dengan kecacatan yang parah, umur berapapun, 

sering antara masa anak-anak dan masa dewasa-dewasa. Mereka mempunyai 

kemerdekaan dari masa anak-anak, tetapi mereka mempunyai tanggung jawab 

untuk masa dewasa-dewasa juga. Maksudnya, jika anak cacat bisa bekerja saat 

mereka dewasa, mereka diperlakukan seperti anak normal. Jika anak yang cacat 

parah, mereka diberikan sedikit tanggung jawab karena orang tuanya 

mengharapkan dia mungkin menjadi bertanggung jawab. Contohnya, seorang anak  

tidak biasa mengharapkan bantuan di rumah karena kemampuannya tidak baik, 

tetapi anak difabel yang cacat parah diberikan hak ini dan orang tua 

mengharapkan mereka menjadi tanggung jawab untuk hal ini. Bagaimanapun, 

orang mengetahui tentang keterbatasan dari kaum difabel dan bisa memaklumi 

keterbatasan ini.  
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2.5 Konsep Perubahan 

‘Change is a phenomenon upon which all life is based’ (Songe-Møllern, 

tt). 

Perubahan menurut pendapat Plato adalah saat sesuatu tidak ada, 

terjadi begitu saja. Perubahan adalah sesuatu yang terjadi, tidak bisa 

dijelaskan, tidak di masa lalu maupun tidak sekarang, atau masa depan 

(Songe-Møllern,  tt). Perubahan ialah sesuatu yang selalu berkembang, 

sesuatu yang terjadi atau hadir dalam semua aspek kehidupan.   

Semua masyarakat  mengalami perubahan dari waktu ke waktu  dan 

memasukkan ide baru dalam budaya mereka. Kepercayaan dan tradisi ini 

menyatakan bahwa perubahan sudah lama ada dalam masyarakat dan sering 

bercampur dalam sistem pemerintahan dan dalam hukum-hukum, tetapi 

seringkali  perubahan cepat akan terjadi jika budaya tua bertemu dengan ide-

ide barat (Groce 2000). Akan tetapi, tidak semua orang akan menerima ide 

baru begitu saja. Groce (2000) menjelaskan ada tiga kelompok saat orang mau 

menerima perubahan budaya, antara lain adalah sebagai berikut. 

1.     Orang yang menerima dan mendorong ide baru 

2.     Orang yang mau mempertahankan ‘status quo’  

        (termasuk para pembuat kebijakan) 
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3.     Orang lain yang ada di antara kedua idenya 

Akan tetapi, jika perubahan yang baik perlu terjadi, pertama kali budaya dan 

masyarakat harus dikenali dengan baik dalam budaya mereka, kemudian 

membangun pada konsep yang baik (Groce 2000).  

Persepsi dalam masyarakat selalu berubah dan berkembang sebagai 

halnya dalam negara menjadi berkembang, perubahan sistem pemerintahan 

akan berdampak  besar-besaran dan menimbulkan kehebohan masyarakat. 

Perubahan kecil dalam masyarakat dapat mengubah persepsi dari satu 

kelompok orang juga. Perubahan kecil melibatkan perubahan dalam dunia, 

termasuk meninggalnya salah seorang teman atau keluarga, menjadi sakit, 

perubahan pekerjaan, atau jatuh cinta. Persepsi merupakan perubahan yang 

mudah diterima jika seorang menerima ide dari perubahan tersebut.   

 

2.6 Definisi Kecacatan 

Setiap budaya memiliki definisi berbeda dalam memandang kecacatan. 

Definisi kecacatan di Indonesia adalah sebagai berikut.  

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: 
a) Penyandang  cacat fisik; 
b) Penyandang cacat mental; 
c) Penyandang cacat fisik dan mental; (UU No.4 1997, p. 2) 
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Stark dalam Concept of Disability or Perceiving Our Differences (2009) 

menjelaskan bahwa kecacatan berperan sebagai norma sosial atau ide yang 

dibuat oleh orang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat. Mereka 

mempunyai pemikiran bahwa setiap orang sebanding dengan diri mereka, 

setiap orang seharusnya sesuai dengan bentuk yang sama dengan diri mereka. 

Akan tetapi, Stark mengatakan ide ini melupakan bahwa setiap orang melihat 

dunia dari perspektif yang berbeda. Kedua, hal ini didasarkan pada perbedaan 

biologis melalui retina dan melalui kepercayaan sosial. seperti harapan, 

kepercayaan, dan sikap-sikap (Stark 2009). Setiap orang melihat dan 

mempunyai pengalaman dunia yang berbeda jika dibandingkan dengan orang 

lain. Oleh karena itu, mengapa orang harus menjadi sama atau berbentuk 

sama satu dengan lainnya? Setiap orang mencoba menunjukkan kemandirian 

mereka dan menunjukkan bahwa mereka berbeda, dengan syarat mereka 

tidak berbeda melebihi ‘sosial norm’. Akan tetapi, seperti orang yang cacat 

adalah perbedaan di luar , ‘sosial norm’  sehingga mereka sering tidak diterima 

oleh masyarakat.  

Akan tetapi, golongan akademis menyatakan ada empat definisi berbeda 

tentang kecacatan, yaitu dipandang dari ranah sosial dan budaya, kedokteran, 
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kecacatan, dan rehabilitasi (Kaplan, tt). Masing-masing definisi tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.6.1 Sosial dan Budaya 

Kaplan (tt) mengatakan definisi kecacatan menurut aspek sosial dan 

budaya adalah akibat sikap negatif atau sihir. Orang yang cacat sering 

disembunyikan di dalam rumah supaya tidak terlihat oleh masyarakat. 

Keluarga tersebut akan merasa malu karena mereka mempunyai anak atau 

keluarga yang cacat di dalam keluarga mereka. Menurut budaya, kecacatan 

tidak dipandang dari segi kedokteran, kecacatan adalah akibat dari sikap 

negatif dan itulah alasannya mengapa orang harus merasa malu. Kaplan 

mengatakan definisi ini adalah definisi yang paling tua dalam hal kecacatan. 

Penelitian menunjukkan bahwa orang Indonesia merujuk pada definisi ini 

dalam kaitannya dengan kaum difabel.   

 

2.6.2 Kedokteran 

Selain itu, ada juga definisi kecacatan yang dipandang dari sudut 

pandang dunia  kedokteran (Kaplan, tt). Menurut definisi ini, kecacatan 

termasuk kerusakan dan sesuatu yang harus mendapat pengobatan melalui 
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metode kedokteran. Definisi ini dikembangkan melalui pengembangan obat 

yang modern pada abad 19 terakhir yang berperan dalam penyempurnaan  

bidang kedokteran di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Kaplan mengatakan 

bahwa kecacatan sering dihubungkan dengan pelayanan kedokteran dan 

definisi kecacatan beralih dari pendapat sosial budaya ke pendapat 

kedokteran. ‘Kerusakan’ pada orang cacat ini dimungkinkan untuk mendapat 

pengobatan dari pengobatan yang modern. Kaplan menjelaskan jika kerusakan 

dapat diperbaiki sehingga orang dapat bekerja dan kehidupan mereka bisa 

sama seperti orang yang tidak mempunyai ‘kerusakan’ ini. Masyarakat tidak 

suka jika ada sesuatu atau seseorang yang berbeda. Dengan demikian, jika 

Anda berbeda, Anda harus bisa memperbaikinya. Definisi kedokteran 

menjelaskan teori ini. Ketika Anda mengalami kerusakan, Anda perlu 

memperbaikinya sehingga Anda diizinkan terlibat dalam masyarakat umum. 

Adalah pekerjaan seorang dokter untuk mengobati kerusakan pada diri Anda 

dan membuat Anda menjadi orang yang pantas dengan pemikiran sosial di 

masyarakat (Kaplan, tt). Jika Anda dapat sembuh, semua masalah akan 

teratasi. Anda bisa bekerja, mengenyam pendidikan, mempunyai keluarga, 

teman, dan dapat membantu dalam masyarakat. Kalau Anda cacat dan sakit 

maka Anda tidak akan bisa melakukan apapun. 
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Definisi ini cukup berpengaruh, khususnya dalam masyarakat barat. 

Melalui hal ini, dilukiskan melalui hak umum bagaimana kecacatan dapat 

dilihat di dalam kehidupan masyarakat dan diketahui bagaimana mereka 

melakukan pekerjaan (Kaplan, tt). 

 

2.6.3 Rehabilitasi 

Sama seperti definisi kedokteran, definisi rehabilitasi mengenai 

kecacatan adalah kerusakan yang harus diperbaiki melalui merehabilitasikan 

atau tindakan  kedokteran lain yang profesional (Kaplan, tt). Rehabilitasi 

bertujuan supaya orang yang cacat dapat memperoleh bantuan kedokteran 

yang profesional dengan cara memberi layanan, memperbaiki, melatih atau 

menasihati difabel. Layanan ini bertujuan unuk membuat kerusakan agar 

menjadi lebih baik. Kaplan mengatakan bahwa definisi ini dicetuskan pada 

akhir Perang Dunia kedua di mana banyak veteran yang difabel harus 

dimasukkan kembali ke dalam masyarakat. Saat ini, sistem kejuruan 

rehabilitasi di masyarakat barat telah membuat definisi ini melalui 

implementasi. 

Orang yang difabel tidak menyukai kedua definisi menurut rehabilitasi 

dan kedokteran (Kaplan, tt). Banyak difabel tidak dapat ‘disembuhkan’ melalui 
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campur tangan ilmu kedokteran. Banyak difabel yang masih dapat berinteraksi 

dan ikut dalam masyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Dalam bahasa 

Indonesia, kata ‘difabel’ adalah orang yang cacat, tidak berbeda, mereka 

hanya ‘differently able’ (Andayani, Thursby 2009). Orang dengan kecacatan 

tidak perlu selalu berada dalam rumah atau dikurung, kebanyakan dari mereka 

ikut dalam masyarakat secara mandiri, pada tingkatan yang sama, bahkan 

mereka dapat menjadi lebih baik daripada orang yang tidak cacat. 

Akan tetapi, penjelasan kecacatan itu selalu berkaitan orang yang tidak 

normal. Kecacatan adalah konsepsi budaya yang didasarkaan pada norma-

norma yang baik (Stark 2009). Konsep ini menjelaskan bagaimana orang 

seharusnya menerapkan di dalam masyarakat (Stark 2009). Orang berpikir 

bahwa semua orang harus dibandingkan sama. Jika ada perbedaan, seperti 

orang yang cacat, harus dinamai dengan nama yang berbeda, yaitu ‘difabel’ 

atau ‘kecacatan’.   

 

2.6.4 Kecacatan 

Menurut definisi kecacatan, masalah yang berkaitan dengan kecacatan 

bersumber pada sikap yang dibuat dari para profesional dan orang lain 

(Kaplan, tt). Tidak ada cukup layanan yang membantu difabel untuk hidup di 
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dalam masyarakat. Adalah kecenderungan kuat bagi orang yang tidak cacat 

untuk mempunyai pendapat umum tentang difabel dan tidak melihat 

perbedaan kaum difabel dalam masyarakat (Kaplan, tt).  

Menurut Kaplan, definisi ini mulai muncul didasari hak-hak kecacatan 

dan gerakan kemandirian dalam masyarakat. Kecacatan dianggap sebagai 

aspek hidup yang normal dan tidak benar bahwa difabel adalah ‘kerusakan’. 

Professor David Pfeiffer mengatakan sebagai berikut.  

… paralyzed limbs may not particularly limit a person’s mobility as 
much as attitudinal and physical barriers… what, it is asked, is the 
normal way to be mobile over a distance of a mile? Is it to walk, drive 
one’s own car, take a taxicab, ride a bicycle, use a wheel chair, roller 
skate, or use a skate board, or some other means? What is the normal 
way to earn a living? (Kaplan, tt).  

 

Banyak orang yang mengalami kecacatan beberapa kali dalam hidup 

mereka (Kaplan, tt). Mungkin kecacatan itu akan tetap, seperti stroke atau 

mungkin hanya cacat sementara, seperti tangan yang terluka. Disosialisasikan 

bahwa ide ini adalah keadaan yang biasa, jika kecacatan lebih luas diakui, 

diharapkan bahwa kecacatan merupakan rancangan alam (Kaplan, tt). 

Gedung-gedung dan layanan umum seharusnya dapat diakses oleh difabel. 

Jika akses untuk difabel dapat dilakukandi semua tempat, kecacatan tidak 

akan dianggap sebagai hal yang aneh. 
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Diskriminasi sosial adalah masalah besar yang dialami oleh difabel. 

Banyak diskriminasi dialami karena konsepsi definisi yang tua. Kaplan 

mengatakan bahwa kebiasaan dan budaya mengenai orang yang cacat adalah 

sumber masalah.  

 

2.7 Konsep Perbaikan Hidup 

Konsep perbaikan hidup tergantung pada orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Ada penelitian yang luas tentang konsep yang menyatakan bahwa 

konsep perbaikan hidup berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. 

Bagi banyak orang, perbaikan hidup mungkin berarti adanya aliran listik dalam 

rumah mereka atau tersedianya air yang bersih dan mudah didapatkan. Bagi 

banyak orang, perbaikan hidup mungkin juga berupa telepon genggam baru 

atau mobil baru. Akan tetapi, bagi lebih banyak orang, perbaikan hidup 

mungkin itu adalah kebebasan dari diskriminasi, karena warna kulit, suku, jenis 

kelamin, kecacatan, atau bahkan keempat-empatnya. Saat ini, kaum difabel di 

Indonesia ingin terbebas dari diskriminasi karena orang Indonesia memikirkan 

bahwa kaum difabel itu berbeda. Jika mereka dapat mencapai kebebasan dari 

diskriminasi, selanjutnya mereka bisa menikmati kehidupan. 
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Saat ini, riset menunjukkan bahwa kecacatan di Indonesia sering 

dikaitkan dengan hal-hal supernatural atau sebagai akibat dari perilaku yang 

buruk dari individu atau keluarga. Dengan demikian, masyarakat Indonesia 

saat ini menggunakan definisi keccatan menurut sosial dan budaya. Sebagai 

masyarakat yang sedang berkembang, diharapkan persepsi mengenai kaum 

difabel suatu saat akan berubah. Riset menunjukkan bahwa pengaruh budaya 

lain mempunyai pengaruh negatif, perubahan akan lebih banyak berhasil jika 

masyarakat mengerti bahwa persepsi mereka tidak  ada di dalam dunia atau 

masyarakat lain (Groce 2000).  

Perubahan sosial berkaitan dengan pengalaman setiap masyarakat 

dalam perbaikan hidup. Sebagian perubahan sosial meliputi semua segi 

masyarakat, perubahan dapat berhubungan dengan semua warga negara. 

Perubahan ini, seperti dijelaskan dalam Konsep dan Pengertian Perubahan 

Sosial (2010), dapat mempengaruhi orang menjadi lebih rasional, lebih 

komersial, lebih banyak bekerja, alat-alat menjadi modern dan efisien, dan 

negara menjadi demokratis. 
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2.8 Konsep Kesejahteraan di Indonesia 

Konsep dari kesejahteraan menurut Dokter Nasikun (Retro, 1996) adalah 

konsep martabat manusia yang mempunyai empat indikator, yaitu keamanan, 

kesejahteraan, kebebasan, dan identitas.  

Kesejahteraan sosial, seperti dinyatakan oleh Undang–Undang No. 11 

Tahun 2009 (UU No.11) adalah kondisi pemenuhan kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial dalam masyarakat. Dalam rangka untuk kehidupan yang 

baik dan mengembangkan mereka, mereka mempunyai fungsi sosial yang 

sama dengan kemampuan mereka (UU No.11 2009). Masalah dengan undang-

undang ini adalah, kesejahteraan sosial tidak menyentuh kebutuhan dasar dari 

kebanyakan masyarakat Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan 

perkembangan kesejahteraan sosial sekarang ini menunjukkan adanya warga 

negara yang tidak mempunyai hak yang penuh atau kebutuhan dasar yang 

layak karena belum mendapatkan layanan sosial dari negara. 

 Ditulis dalam UU No.11 2009 bahwa ‘kesejahteraan sosial harus 

dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan 

pertolongan dengan empati dan kasih sayang’. Dengan demikian, inti dari 

kesejahteraan sosial  adalah setiap orang perlu memberikan bantuan dan tidak 

menghakimi mereka karena mereka memerlukan bantuan. Bantuan diberikan 
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kepada orang lain karena kesanggupan. Kesejahteraan sosial di Indonesia 

sering menimbulkan stigma negatif sebagaimana dijelaskan oleh Edi Suharto 

(2006) bahwa ‘Ide mengenai negara kesejahteraan yang berkembang di 

Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif’. 
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BAB 3 

PROFIL SUBJEK PENELITIAN 

 

Penelitian ini menampilkan cerita tentang empat orang difabel; Edu yang 

berusia tiga belas tahun, Katai yang kira-kira berusia empat tahun, Aldo yang 

berusia tujuh tahun, dan Marta yang kira-kira berusia lima puluhan. Setiap 

orang diperkenalkan kepada Bhakti Luhur oleh suster yang bekerja di Bhakti 

Luhur. 

Bhakti Luhur didirikan pada tahun 1959 oleh Romo Paul Janssen dan 

sekelompok perempuan yang memberikan seluruh hidup mereka untuk 

mengurus anak cacat. Bhakti Luhur adalah tempat rehabilitasi anak cacat yang 

paling besar di Indonesia. Bhakti Luhur juga memberi tempat tinggal, bantuan, 

dan perawatan kepada anak-anak dan orang-orang dewasa yang kurang 

beruntung dan tidak mempunyai kemampuan dalam mempertahankan diri 

mereka dalam masyarakat.  Bhakti Luhur adalah tempat memberikan bantuan 

kepada para penyandang cacat anak-anak dan orang-orang dewasa dalam cara 

apapun mereka bisa (Bhakti Luhur, tt). 

Bhakti Luhur tempat yang lengkap bagi para penyandang cacat. 

Semuanya ada di sana meliputi beberapa gedung untuk tempat tinggal untuk 
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belajar, kantor untuk bekerja, laundry, dan tempat makan. Ada rumah sakit, 

layanan fisioterapi, toko, sekolah yang bervariasi, meliputi Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

sekolah khusus untuk penyandang cacat fisik parah.  

Klien dari Bhakti Luhur tidak perlu membayar karena semua biaya 

diperoleh dari masyarakat. Para orang tua menempatkan anak mereka di 

Bhakti Luhur karena mereka tidak mampu untuk membayar karena mereka 

misikn. Semua kegiatan di Bhakti Luhur tergantung dari bantuan yang diterima 

dari masyarakat yang peduli terhadap difabel (Bhakti Luhur, tt). 

Wisma Lansia di Bhakti Luhur diperuntukkan bagi para penyandang cacat 

yang sudah tua. Mereka akan tinggal di sana sampai mereka meninggal. Saat 

ini, ada dua belas orang yang tinggal di Wisma Lansia.  Mereka dapat 

melakukan apa saja, misalnya memasak atau berbelanja sesuai dengan 

kemampuan mereka.   

 

3.1 Edu Rlingula 

Edu kelihatan seperti anak laki-laki pada umumnya. Dia berusia 13 tahun 

dan duduk di bangku SD. Dia mempunyai banyak teman dan 3 orang adik 

perempuan. Hanya dia laki-laki dalam keluarganya sehingga dia ‘sendirian’. 
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Yang berbeda dari Edu adalah dia tuna netra. Pada usia 5 tahun, dia divonis 

terkena tumor dan kemudian dia kehilangan penglihatan. Dia berasal dari Nias 

di Sumatra dan kemudian pindah ke Malang sejak dia berusia 11 tahun karena 

tidak ada sekolah tuna netra Nias. Sebelum dia pindah ke Malang, dulu dia 

hanya belajar dibantu oleh neneknya, dan dia tidak pernah sekolah di sekolah 

normal. Sejak bulan November 2010, dia mulai bersekolah di Bhakti Luhur. 

Masyarakat Indonesia umumnya akan menginterpretasikan kecacatan 

Edu sebagai hal yang negatif. Dia tidak bisa melihat karena dianggap memiliki 

sejarah yang negatif dalam keluarganya atau akibat dari sihir. Walaupun 

demikian, Edu mengatakan dia tidak mengalami diskriminasi atau sikap yang 

negatif. Akan tetapi, dia mengatakan ‘belum’ juga, sebagai bentuk keraguan 

bahwa kelak ia akan menerima diskriminasi oleh orang lain. Mungkin dia tidak 

mengalami diskriminasi karena dia belajar di dalam sekolah yang khusus dan 

ada banyak anak yang juga menderita beberapa kecacatan. Banyak anak yang 

mempunyai kecacatan yang sama dengan Edu juga. Akan tetapi, bisa jadi 

jawaban Edu menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap orang cacat mungkin 

telah berkurang walaupun peneliti tidak mencari informasi lebih rinci tentang 

kehidupan Edu dan keluarganya. 
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Semua anak mempunyai impian atau harapan tentang apa yang mau 

mereka  lakukan saat mereka dewasa; apakah menjadi seorang pemadam 

kebakaran, guru, putri peri, presiden, atau dokter. Edu mempunyai impian 

untuk belajar matematika di universitas walaupun saat ini dia memiliki bakat 

di bidang musik. Dia bisa bermain organ dan gitar dan suka bermain ‘cuman 

musik gereja terus lagu-lagu biasa’. Akan tetapi, banyak universitas di 

Indonesia tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar siswa difabel dan 

tidak mempunyai alat-alat yang sesuai untuk difabel. Seandainya Edu ingin 

belajar banyak hal di universitas seperti mahasiswa yang bisa normal, dia 

memerlukan banyak tanda suara dan tanda Braille di dalam kampus. Dengan 

demikian, dia baru bisa ‘melihat’ apapun di kampus dan bisa kemandirian. 

Edu menyukai olah raga dan dia bisa bermain sepak bola dengan teman-

temannya, tetapi dia tidak suka tim sepak bola yang bernama Arema (tim 

sepak bola Malang) karena dia tidak bisa melihat mereka bermain. Dia suka 

berjalan-jalan dengan teman-temannya juga. Saat sekolah selesai, dia pulang 

dan ‘belajar rajin’ dan makan seperti laki-laki remaja lain yang normal. 

Edu adalah anak laki-laki yang normal dan pintar secara intelektual. Dia 

mempunyai teman-teman dan keluarga dan dia berangkat ke sekolah setiap 

hari. Yang berbeda darinya hanyalah dia tuna netra. Dia memerlukan sedikit 
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bantuan dalam kehidupannya sehingga dia dapat juga mempunyai 

kesempatan yang sama dengan orang lain. Dia menggunakan alat-alat khusus 

untuk belajar, yaitu buku braille, riglet, dan stylus untuk menulis. Cita-citanya 

adalah ‘bisa mandiri sendiri seperti teman-teman jadi bisa melihat dan 

melakukan sendiri karena sudah bantu makannya’.  

 

3.2 Marta Sunami 

Marta Sunami adalah perempuan yang sudah tua. Dia sendiri tidak 

mengetahui berapa usianya, tetapi suster-suster menebak usianya kira-kira 

lima puluh tahunan. Marta harus diajak bicara dengan suara yang keras dan 

pelan-pelan. Dia menjawab pertanyaan dengan pelan-pelan dan dia sering 

diingatkan oleh suster tentang jawabannya karena Marta sering tidak 

menjawab atau jawaban yang dia berikan tidak betul.  

Marta datang ke Bhakti Luhur waktu dia masih muda. Dia tidak tahu 

kapan waktunya, dia hanya mengingat bahwa dia sudah lama sekali ada di 

Bhakti Luhur. Dia tinggal di Bhakti Luhur karena dia hanya mempunyai satu 

kaki. Dia kehilangan kaki kanannya karena kecelakaan dengan kereta api saat 

dia masih muda sekali. Waktu dia masih di rumah sakit, suster dari Bhakti 
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Luhur mencarinya dan memasukkannya ke LSM tempat dia tinggal sejak waktu 

itu. 

Sebelum kecelakaan kereta api itu, Marta tinggal dengan kakaknya di 

Kapanjeng, Malang. Dia tidak pernah pergi ke sekolah, tidak pernah 

mempunyai suami, dan tidak pernah mempunyai anak-anak.  

Waktu ditanyai apakah Marta pernah keluar dari Bhakti Luhur, dia 

memberikan jawaban ‘nggak’. Tetapi menjawan pertanyaan lain, suster 

menyela dan mengatakan ‘ke pasar, ke gereja, bisa ke pasar, jalan-jalan’. 

Karena Marta tidak pergi ke sekolah, dia tidak tahu bahasa Indonesia yang 

formal. Dengan demikian, Marta terkadang mempunyai masalah ketika 

menjawab pertanyaan dan suster harus menjawab untuknya. Ketika Marta 

berkesempatan untuk keluar dari Bhakti Luhur, dia membantu membeli 

makanan untuk dimasak di pasar. Biasanya Marta membantu memasak juga 

dan menjahit baju-baju yang rusak.  

Marta mengatakan hanya satu masalah dalam hidupnya, yaitu dia harus 

menggunakan crutch untuk membantunya supaya dapat berjalan. Ada 

kesulitan ketika dia harus mendorong barang; mendorong pintu, mendorong 

kursi, mendorong troli belanja, mendorong apa saja. 
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Pertanyaan terakhir yang ditanyakan pada Marta adalah tentang mimpi 

dan harapannya; apakah dia mempunyai mimpi dan harapan untuk dirinya 

sendiri atau orang lain. Lagi-lagi, dia mempunyai masalah untuk menjawab 

pertanyaan ini. Suster harus membantu dia lagi. Berikut ini adalah cuplikan 

percakapan antara mereka berdua.  

Sister: Punya cita-cita apa?  
Marta: Ya.  
Sister: Mau apa? Misalkan pingin apa? Pingin jualan sendiri tidak usah 

bantu?  
Marta: Ya  
Sister: Dengan apa cita-cita?  
Marta: Ya.  
Sister: Pingin!? Misalnya pingin kok?  
Marta: Ya.  
Sister: Pingin mandiri? 
Marta: Ya.  
Sister: Tidak mau bantu mau sendiri, jalan-jalan sendiri?  
Marta: Ya. 

 

3.3 Katai Ningse Wibyo 

Katai Ningse Wibyou adalah ibu dari seorang anak laki-laki yang 

bersekolah di kelas dua SMALB. Katai tinggal di Wisma Lansia di Bhakti Luhur 

karena dia terserang stroke 1 tahun lalu. Usianya kira-kira 40 tahun. Saat 

pertama  kamu bertemu, tidak akan diketahui kalau dia menderita stroke, 

kecuali saat dia mulai berbicara. Kemampuan berbicaranya sedikit cadel. Dia 

juga harus menggunakan tongkat saat dia ingin berjalan.  
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Saat Katai menderita stroke, dia tinggal di rumah sakit dan Sister Gami 

dari Bhakti Luhur mencari dia. Dia tidak mempunyai keluarga, kecuali seorang 

anak laki-laki. Dia bercerai dari suaminya jadi tidak ada orang yang 

merawatnya.  

Untuk pengobatan stroke-nya, setiap minggu dia pergi ke fisio 3 kali; hari 

Senin, Rabu, dan Jumat. Saat saya menanyakan kapan dia akan selesai fisio, 

dia menjawab ‘lanjut terus’. Dia tidak tahu kapan dia selesai dan percaya dia 

akan selalu memerlukan bantuan. Dia perlu bantuan untuk mandi juga karena 

stroke menyebabkan dia sulit bergerak sehingga dia sulit untuk berputar dan 

membersihkan tubuhnya sendiri. 

Pengetahuan dia tentang difabel pada masyarakat Indonesia sedikit 

karena dia cacat dalam jangka waktu yang masih singkat. Faktor tambahan 

terhadap sedikitnya pengetahuan Katai adalah dia tidak keluar Bhakti Luhur 

sehingga dia tidak mengetahui diskriminasi atau hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh difabel di kota Malang. Dia makan, tidur, jalan-jalan, dan pergi 

ke fisio di daerah Bhakti Luhur. Saat dia tidak pergi ke fisio, dia suka membuat 

kerajinan kruistik. Dia belajar kruistik sejak SMA jadi dia mengatakan stroke 

tidak menghambat kemampuannya untuk membuat kruistik. 
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Sebelum Katai terserang stroke, dia bekerja. Katai menyukai semua 

binatang jadi dia bekerja di toko Kenel dan dia bercita-cita untuk kembali ke 

sana. ‘Saya dulu bekerja di Kenel. Tempatnya anjing, kucing dll. Maksudnya 

perawat hewan.  Maksudnya cita-cita, saya mau kembali ke sana’. 

 

3.4 Aldo Refareya 

Saya berjalan ke dalam kelas dan menatap banyak anak. Memang 
mereka semua orang ‘normal’. Maksud saya, mereka tidak seperti orang 
cacat. Kelas ini kelihatan seperti kelas lain di sekolah normal. Tetapi saya tahu 
sekolah ini berbeda, kelas ini ada di Bhakti Luhur. Setiap anak adalah anak 
berkebutuhan khusus, mereka mempunyai kecacatan dan karena mereka 
hidup di lingkungan khusus ini, mereka tidak dipandang sebagai sampah. 
Setiap anak unik seperti semua anak lain di dunia. 

 
Aldo Refareya adalah anak itu. Dia berusia 7 tahun dan dia memang 

orang ‘normal’. Dia duduk dengan diam dan sedang mengerjakan pekerjaan 

kelasnya. Saat saya bertanya apakah saya boleh menanyakan beberapa 

pertanyaan padanya, dia menjawab ‘ya’ dengan hormat dan dengan malu. 

Selama wawancara berlangsung, dia menjawab pertanyaan dengan diam. 

Aldo tinggal bersama dengan orang tua dan adik perempuannya yang 

masih berusia 2 tahun. Mereka semua tinggal di Klayatan, gang 3, Malang. 

Setiap hari dia datang ke sekolah, kecuali hari Minggu dan pergi ke fisio 3 kali 

setiap minggu. Dia pergi ke fisio untuk terapi karena dia ‘tidak bisa jalan’. 
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Sejak lahir dia tidak bisa berjalan dan harus memakai brase. Setiap klinik fisio 

melakukan terapi, dia bisa jalan kaki seperti orang normal. Akan tetapi, Aldo 

mengatakan dia datang ke Bhakti Luhur bukan karena dia tidak bisa jalan kaki, 

tetapi karena dia mempunyai masalah dengan belajar. 

Seperti semua orang yang mempunyai masalah dengan berjala, Aldo 

mengalami masalah saat naik tangga. Di Indonesia, masalah ini adalah 

masalah besar karena ada tangga di mana-mana. Naik tangga harus dilakukan 

saat masuk ke gedung-gedung, saat masuk ke sekolah atau saat menyeberang 

jalan. Banyak tempat yang hanya mempunyai satu tangga untuk masuk ke 

gedung, seperti Mall Olympic Garden di Kota Malang dan saat masuk ke kamar 

kecil umum. Akan tetapi, tangga seperti itu hanya menjadi masalah pada 

orang yang menggunakan kursi roda. Aldo mencoba mengatasi masalah ini 

dengan memakai brase. 

Aldo mempunyai banyak teman yang sama-sama bersekolah di Bhakti 

Luhur. Dia mengatakan dia tidak mengalami diskriminasi. Karena dia pergi ke 

sekolah khusus untuk anak cacat, seperti Edu, ini mungkin alasannya mengapa 

dia tidak mengalami diskriminasi. Dia mungkin tidak mengalami diskriminasi 

karena dia masih muda dan tidak tahu tentang diskriminasi. 
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Pada banyak negara, anak-anak naik bus atau naik mobil ke sekolah. 

Orang tua mengantar anak mereka ke sekolah dan menjemput mereka saat 

pulang sekolah. Akan tetapi, di Indonesia anak-anak naik sepeda motor. Anak-

anak sering mengendarai kendaraan  mereka sendiri untuk pergi ke sekolah. 

Orang tua Aldo mengantar dia ke sekolah setiap hari dan menjemput dia saat 

pulang ada sore hari.  Aldo seperti semua anak Indonesia yang lainnya. 

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, semua anak mempunyai impian 

dan harapan tentang apa yang mau mereka lakukan setelah selesai sekolah; 

apakah mau terus belajar, bekerja, atau mempunyai keluarga. Aldo tidak 

berbeda, dia mau belajar banyak dan belajar di universitas. Dia ‘cita-cita 

menjadi dokter’.  Akan tetapi, mimpi dan harapannya yang utama adalah 

sembuh dan dapat berjalan dengan kaki normal. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Wawancara 

4.1.1 Bantuan dari Pemerintah 

Salah satu pertanyaan yang diajukan pada responden adalah tentang 

peran pemerintah Indonesia dalam membantu difabel. Pertanyaan ini 

ditanyakan pada setiap orang di  dalam wawancara. Edu tahu tentang adanya 

bantuan dari pemerintah, tetapi tidak tahu bantuan seperti apa, Katai tidak 

tahu tentang bantuan dari pemerintah, Marta tidak tahu tentang bantuan dari 

pemerintah, dan Aldo tidak tahu juga. Hasil survei menunjukkan bahwa 

bantuan pemerintah tidak membuat kehidupan kaum difabel menjadi lebih 

baik. Pemerintah tidak menerapkan undang-undang yang dibuat pada tahun 

1994 mengenai kesejahteran kaum difabel pada masyarakat Indonesia.  

Akan tetapi, Edu, Marta, Katai dan Aldo merasakan kehidupan yang lebih 

baik tanpa bantuan dari pemerintah. Tetapi, tanpa bantuan dari LSM, mereka 

akan hidup dengan menyedihkan. Di Indonesia, jika tidak memiliki cukup uang, 

difabel tidak mampu masuk ke dalam LSM sehingga orang difabel akan 

menjalani kehidupan dalam kemiskinan. Jika tidak memiliki cukup uang dan 
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kemampuan untuk masuk ke LSM, orang difabel tidak akan memiliki 

kehidupan yang baik. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan bantuan 

pada difabel karena LSM yang hanya memiliki dana yang terbatas tidak 

mampu membantu semua orang. Kemampuan LSM sedikit jika dibandingkan 

dengan kemampuan pemerintah. 

 

4.1.2 Hambatan-hambatan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa difabel yang diwawancarai tidak 

mengalami banyak hambatan sebagaimana dijelaskan oleh orang yang mengisi 

survei-survei. Hambatan-hambatan hanya bersifat spesifik tergantung 

kecacatan yang mereka miliki. Misalnya, Aldo mempunyai masalah saat 

menaiki tangga, tetapi dia tidak menghadapi hambatan lain sebagai yang 

dinyatakan dalam survei-survei. Marta mempunyai masalah saat membuka 

dan mendorong pintu karena dia menggunakan crutch, tetapi dia masih bisa 

pergi berbelanja, ke gereja, menjahit, dan memasak. Edu dapat mengenyam 

pendidikan, mempunyai teman, naik transportasi, dan bermain olah raga. 

Akan tetapi, orang cacat seperti tuna netra tidak bisa mengemudikan mobil 

atau hidup sepenuhnya dalam kemandirian. Edu akan mengalami masalah 
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untuk hidup dalam kemandirian karena menjadi tuna netra di Indonesia 

merupakan hal yang  sulit sekali.  

Ada banyak hambatan yang ditemukan di dalam kehidupan 

bermasyarakat, misalnya jalan bersegi yang tidak rata, tidak mudahnya 

mendapatkan bekerja, tidak mudahnya pergi berbelanja, dan sulitnya jika ingin 

berjalan-jalan di wilayah negara Indonesia atau di kota-kota lain. 

 

4.2 Survei 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menjadi orang difabel di 

Indonesia adalah hal yang sulit karena mereka merupakan kelompok 

minoritas. Ada persepsi yang negatif terhadap orang yang cacat. Tidak ada 

bantuan dalam bidang hukum dan undang-undang dari pemerintah tidak 

diterapkan dengan baik. Kebanyakan orang difabel mengalami keadaan 

merugikan sejak lahir sehingga mereka tidak bisa mengubah dan mengelak 

dari keadaan tersebut. Orang difabel yang lain cacat karena kecelakaan di 

tempat kerja, di rumah, karena penyakit atau karena kegiatan sehari-hari. 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, hal yang ingin 

diketahui adalah apakah masyarakat Indonesia telah melakukan sesuatu untuk 
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membantu kaum difabel supaya memiliki kehidupan yang lebih mudah dan 

apakah  mereka lebih diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Survei menunjukkan pendapat dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, 

hasilnya tidak jelas. Penelitian menunjukkan masih adanya persepsi yang tidak 

baik. Orang Indonesia bisa mengakui bahwa orang lain mempunyai sikap 

negatif terhadap difabel, tetapi tidak mau mengakui bahwa mereka 

mempunyai sikap negatif juga. 

 

4.2.1 Pendapat Masyarakat Indonesia tentang Kaum Difabel 

Ada anggapan yang kuno tentang kaum difabel di Indonesia 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hasil survei memberikan kesan 

bahwa orang Indonesia masih berpikir bahwa kaum difabel mengalami banyak 

hambatan dalam hidup karena sering dipandang sebelah mata, sering 

disepelekan, dan direndahkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa orang 

yang disurvei memberikan kesan bahwa tidak semua orang Indonesia berpikir 

seperti itu, ada juga beberapa orang Indonesia yang mau memberikan 

bantuan bagi kaum difabel karena mereka masih mempunyai bakat sama 

seperti halnya orang normal. Secara keseluruhan, terlihat bahwa pendapat 

pribadi telah berubah, tetapi orang Indonesia masih menganggap kaum 
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difabel sebagai kelompok yang tidak mandiri, tidak mempunyai kemampuan, 

selalu memerlukan bantuan, dan masih menerima diskriminasi oleh orang lain.  

Kaum difabel masih menerima diskriminasi khususnya mengenai 

kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka berpikir 

bahwa orang difabel masih memerlukan bantuan. Satu orang menulis bahwa 

difabel yang berbelanja ’tidak bisa membedakan barang yang berkualitas dan 

yang tidak berkualitas’. Jawaban seperti itu menunjukkan tidak adanya 

pendidikan yang baik mengenai difabel di dalam masyarakat Indonesia. Pada 

jawaban yang lain, beberapa orang mengatakan bahwa orang difabel juga 

manusia seperti layaknya orang normal, tetapi mereka sering dipandang 

sebelah mata oleh masyarakat mengenai kemampuan. Grafik di bawah ini 

menunjukkan jumlah jawaban untuk pertanyaan ‘Menurut Anda, apa 

hambatan sehari-harian yang dihadapi oleh kaum difabel (yang memakai kursi 

roda, tuna netra, cacat fisik dll.) di Indonesia?’. Responden tidak menuliskan 

hambatan mengenai akses difabel, tetapi dituliskan hambatan secara 

keseluruhan mengenai kesulitan hidup yang dialami oleh kaum difabel.  
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Ada 30 orang yang mengisi survei dan menjawab pertanyaan ini. 3 

orang tidak mempunyai pendapat, 8 orang mengatakan tidak diterima 

masyarakat/pemerintah (maksudnya, tidak ada bantuan dari pemerintah, 

kaum difabel disepelekan oleh masyarakat demikian kaum difabel tidak 

mempunyai kesempatan untuk menjadi kemandirian), dan 18 orang 

mengatakan sulit akses kegiatan sehari-hari (untuk kaum difabel). Satu orang 

mengatakan kaum difabel kedua tidak diterima masyarakat/pemerintah dan 

sulit akses kegiatan sehari-hari demikian hasilnya menunjukkan jumlah 31 

orang. 

 

4.2.2 Bantuan untuk Kaum Difabel 

Semua orang menjawab “ya” ketika menjawab pertanyaan “Apakah 

semua orang difabel perlu diberi bantuan?”. Hal ini menunjukkan hasil bahwa 

Grafik 1. 

Pandangan Masyarakat terhadap Kaum Difabel 
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seluruh orang Indonesia berpikir bahwa difabel menjalani kehidupan yang sulit 

dan pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada mereka. 

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab karena sudah dibuat undang-

undang mengenai kaum difabel. Pemerintah harus memperbaiki teknologi dan 

sarana prasarana untuk kaum difabel. Selain itu, juga diberikan lapangan 

pekerjaan untuk para kaum difabel.  Pemerintah seharusnya juga memberikan 

perlindungan dan membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan 

pendidikan juga.  

Pemerintah harus memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan 

fasilitas pendidikan sementara LSM telah membantu pada banyak hal. LSM 

sudah memberikan layanan gratis dan mereka memberikan perhatian penuh 

kepada orang difabel. Jawaban lain menyatakan bahwa lebih baik jika pihak 

pemberi bantuan adalah LSM, bukan pemerintah Indonesia. 

Akan tetapi, kesepakatan umum yang dicapai adalah bantuan 

seharusnya diberikan oleh pemerintah. Grafik di bawah ini menunjukkan 

perbandingan jumlah jawaban kelompok mengenai pertanyaan ini.  
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4.2.3 Hambatan 

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihapai oleh kaum difabel 

di masyarakat Indonesia, orang yang normal mengatakan ada banyak 

hambatan yang mereka hadapi. Sebaliknya, kaum difabel mengatakan tidak 

ada banyak masalah yang mereka hadapi dengan kegiatan sehari-hari mereka. 

Mereka mengatakan bahwa sering ada hal kecil yang menyebabkan masalah 

dalam hidup mereka, seperti naik tangga atau mendorong pintu. Walaupun 

demikian, orang yang diwawancarai memang tidak terbatas pada orang yang 

memakai kursi roda atau yang mengalami cacat mental parah. Mereka akan 

hidup merdeka jika tersedia fasilitas untuk orang difabel. Sementara itu, orang 

yang mengisi survei tampaknya menganggap semua orang difabel adalah 

Bantuan untuk kaum difabel seharusnya diberikan 

oleh pemerintah atau LSM? 

Grafik 2. 

Bantuan untuk Kaum Difabel 
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orang yang mengalami cacat yang parah. Difabel menderita cacat fisik dan 

cacat mental sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan dan tidak bisa 

mandiri. Tabel di bawah ini menunjukkan semua jawaban yang diisi di dalam 

survei. Beberapa jawaban berulang pada beberapa kelompok jadi hanya satu 

yang disajikan. 

TRANSPORTASI BEKERJA BELANJA PENDIDIKAN 

Pendapat Responden Laki-laki Berumur 21-25 Tahun 

Tidak bantuan khusus Sulit menyelesaikan 

suatu pekerjaan 

tanpa bantuan orang 

lain 

Sangat sulit karena 

harus mengantri 

seperti orang yang 

normal 

Seharusnya mereka 

bisa mendapatkan 

pendidikan karena 

mereka juga butuh 

pendidikan 

Sulit mengemudi/naik 

transportasi 

Pelan-pelan dalam 

bekerja 

Tidak bisa 

membedakan 

barang yang 

berkualitas dan 

yang tidak 

berkualitas 

Masih mampu untuk 

mendapatkan 

pendidikan yang 

layak 

Sulit naik tangga Tidak tersedianya 

lapangan pekerjaan 

Tidak ada 

hambatan, bisa 

sendiri 

Tidak disamakan 

dengan orang 

normal yang 

lain/jarang baik 

Kendala masalah 

waktu 

Perusahan tidak 

menerima kaum 

difabel 

Kebanyakan perlu 

bantuan dari 

orang lain 

Keterbatasan mental 

dan kurang percaya 

diri 

Tidak ada transportasi 

khusus 

Tidak bisa bergerak Sulit dalam 

mengambil 

barang/jasa 

Mendapatkan 

pendidikan khusus 

Jangkauan untuk Semua orang cacat Perlu perhatian Perlu adanya guru 
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mencapai alat 

transportasi 

 

memiliki cara kerja 

yang menurut mereka 

nyaman 

dari karyawan dari 

supermarket dll. 

yang harus 

memotivasi 

Sulit untuk mengakses 

angkotan umum 

Perlu bantuan untuk 

perjalanan ke tempat 

bekerja 

Jarang mendapat 

bantuan dari 

orang lain 

Terbatasnya sekolah-

sekolah bagi para 

kaum difabel 

sehingga 

pendidikannya 

terbatasi 

Sulit jika sendiri Kurang kesediaan Sering didahului Sedikit 

Kurang ada 

kepedulian 

Sulit karena orang 

normal berpikir kaum 

difabel tidak 

mempunyai 

kemampuan/ 

mempunyai 

kerusakan 

Sudah ada fasilitas 

di pusat 

perbelanjaan 

tetapi tidak semua 

pusat 

perbelanjaan ada 

fasilitas khusus 

Tidak bisa dengan 

jangka waktu yang 

pendek, 

membutuhkan 

jangka waktu yang 

cukup lama/harus 

belajar ekstra 

 Kebanyakan 

pekerjaan yang 

tersedia tidak banyak 

menerima orang 

difabel yang memiliki 

kemampuan khusus 

Sulit karena tidak 

disediakan  alat 

bantu berbelanja 

Sekolah yang didanai 

oleh pemerintah 

tidak diperuntukkan 

oleh orang cacat. Ex. 

AK – POL (POLISI), 

TNI (Tentara), Stpdn, 

ATKP 

 Jarang mendapat 

pekerjaan 

Sangat sulilt untuk 

pergi ke suatu 

tempat 

 

Pendapat Responden Perempuan Berumur 21-25 Tahun 

Membutuhkan teman 

untuk membantu 

pekerjaannya 

Kekurangan fisik 

menjadi salah satu 

syarat untuk bekerja 

Harus ada orang 

lain yang 

membantunya. 

Tidak bisa 

berbelanja 

Untuk menerima 

ilmu pelajaran 

membutuhkan 

waktu yang lebih 

lama 
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Tentu ada namun 

pasti ada jalannya 

Susah bergerak dalam 

melakukan aktivitas 

Terkadang tidak 

bisa sendiri 

Ada beberapa 

kesulitan 

Sebaiknya diberikan 

parkir khusus 

Maksimal selama 

sesuai dengan 

keahliannya 

Tidak ada Sebaiknya diberikan 

pendidikan yang 

sama 

Tidak ada fasilitas 

(memakai kursi roda) 

untuk bisa duduk di 

bus dan naik sendiri 

Seharusnya diberikan 

lapangan kerja yang 

luas untuk kaum 

difabel dengan skill 

yang mereka memiliki 

Tidak terlalu 

terlihat menonjol 

hambatan saat 

belanja 

Sudah ada sekolah  

Terkadang saat 

hendak memasuki 

kendaran harus 

berusaha lebih 

keras/meminta 

bantuan yang lain  

Dalam melakukan 

pekerjaan harus 

berusaha lebih keras 

tetapi saya yakin 

setiap kaum difabel 

memiliki kelebihan 

tersendiri 

Beberapa akan 

mengalami 

kesulitan dalam 

berbelanja 

Tidak ada hambatan 

asalkan pemerintah 

memfasilitas 

kebutuhan mereka 

Pendapat Responden Laki-laki Berumur 26-50 Tahun 

Fisik mereka tidak 

sempurna 

Jelas orang normal 

lebih bekerja 100% 

daripada kaum 

difabel 

Kaum tuna netra 

akan kesulitan 

dalam memiliki 

apa yang akan 

dibeli 

Mereka kadang 

diucilkan atau di 

remehkan oleh 

teman-teman 

sekolahnya 

Masih minim alat 

transportasi 

Tidak mudah untuk 

menerima karena 

sesuatu hal 

Tidak Tidak 

Tidak adanya 

kendaraan 

massal/umum yang 

memudahkan untuk 

menggunakannya 

tidak tersedianya 

lapangan pekerjaan 

dari pemerintah atau 

perusahaan-

perusahaan swasta 

Tidak adanya 

tempat belanja 

yang menyediakan 

akses 

Masih ada sekolah 

khusus, tetapi untuk 

sekolah umum, 

kaum difabel masih 

kurang mendapatkan 

tempat 

Sering terjadi 

pelecehan/dihina 

Jarang ada/ditemui 

perusahaan yang 

Bisa bebas tetapi 

banyak pihak toko 

Kurang diperhatikan 

bahwa kaum difabel 
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karena banyak makan 

tempat 

mempekerjakan 

penyandang cacat 

ada yang kurang 

memperhatikan 

sama dengan kita 

yang butuh suatu 

pendidikan/prestasi 

Tidak ada tempat 

parkir  

Sulit untuk 

mendapatkan 

pekerjaan karena 

tidak diprioritaskan 

Tidak jarang 

menjadi korban 

penipuan 

Mendapatkan 

pendidikan khusus, 

tidak seperti orang 

lain 

Pendapat Responden Perempuan Berumur 26-50 Tahun 

Membutuhkan 

teman/keluarga dan 

saudara untuk 

membantu 

perkerjaannya 

Menjadi kurang 

maksimal 

Tidak bisa  sendiri, 

pasti 

membutuhkan 

pertolongan orang 

lain 

Ada berberapa yang 

mengalami kesulitan 

menjadikan 

belajarnya tidak 

intensif 

Pendapat laki-laki umur 51-70 tahun 

Tidak ada pendapat 

Pendapat perempuan umur 51-70 tahun 

Belum tersedia 

prasarana khusus 

untuk para cacat fisik 

Tidak semua 

perusahaan mau 

menerima mereka 

sebagai krayawan 

Tidak ada Ada sekolahan 

khusus = SLB 

 

 

 

4.2.3.1 Transportasi 

Pendapat umum mengatakan bahwa ada kesulitan yang ditemui kaum 

difabel saat mereka naik transportasi, khususnya jika mereka tidak menerima 

bantuan dari orang lain. Tidak ada fasilitas atau alat-alat yang baik yang 

Table 1. 

Hambatan Difabel dalam Berbagai Bidang 
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mempermudah kaum difabel untuk menggunakan transportasi secara mandiri. 

Menurut observasi yang dilakukan, pendapat responden Indonesia benar 

karena transportasi bagi para difabel memang sangat sulit di Indonesia. 

Bahkan, untuk orang normal pun terkadang juga sulit. Seringkali jika naik bus 

umum atau naik bus pariwisata, tidak ada jarak antarpenumpang. 

 

4.2.3.2 Bekerja 

Hasil secara keseluruhan menyatakan bahwa orang Indonesia berpikir 

bahwa kaum difabel akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini 

digolongkan sebagai hal yang sulit dilakukan karena kaum difabel sulit 

mengakses pekerjaan tanpa bantuan, kaum difabel juga lambat jika melakukan 

bekerja, perusahan tidak mau menerima mereka, tidak tersedia lapangan 

pekerjaan untuk kamu difabel, dan orang normal berpikir bahwa kaum difabel 

tidak memiliki kemampuan atau menderita kecacatan sehingga tidak bisa 

bekerja. Beberapa orang memberikan saran untuk membantu kaum difabel 

dalam bidang pekerjaan, seperti membuka lapangan pekerjaan yang luas 

sesuai dengan keahlian (skill) yang mereka miliki atau membuat lapangan 

pekerjaan yang dapat dimasuki oleh kaum difabel. 
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4.2.3.3 Belanja 

Kebanyakan orang menjawab bahwa tidak ada hambatan atau hanya 

sedikit hambatan ditemui jika orang difabel berbelanja. Walapun demikian, 

banyak responden lain yang menulis bahwa ada banyak kesulitan karena kaum 

difabel tidak bisa berbelanja sendiri karena tidak tersedianya fasilitas khusus 

sehingga orang lain tidak mau membantu mereka. Selain itu, mereka juga 

mempunyai masalah saat memilih dan mengambil barang saat berbelanja. 

 

4.2.3.4 Pendidikan 

Semua orang seharusnya mendapatkan pendidikan tanpa memandang 

umur, jenis kelamin, suku, keadaan sosial, ataupun kemampuan. Akan tetapi, 

di Indonesia pendidikan yang baik tergantung pada keadaan sosial dan 

kemampuan yang dimiliki. Jika keluarga anak difabel tidak mempunyai cukup 

uang, anak difabel tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam 

pendidikan sedangkan jika keluarga anak difabel mempunyai cukup uang, anak 

itu mempunyai kesempatan untuk menerima pendidikan.  

Orang Indonesia yang mengisi survei mengatakan bahwa kaum difabel 

seharusnya mendapatkan pendidikan karena mereka juga membutuhkan 

pendidikan,  tetapi mereka memerlukan guru yang dapat memotivasi dan 
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memiliki pendidikan khusus. Sesuai dengan jawaban itu, ada banyak sekolah 

khusus, tetapi jumlahnya terbatas. Jawaban lain menyatakan bahwa  kaum 

difabel mengalami kesulitan sehingga waktu belajarnya tidak intensif atau 

perlu jangka waktu yang lama dalam belajar. Beberapa jawaban menyatakan 

bahwa kaum difabel perlu belajar di sekolah normal dan mereka mengatakan 

perlunya pendidikan yang sama karena orang normal dan pendidikan kurang 

baik tidak dapat dibandingkan. Anak difabel sering diucilkan atau diremehkan 

oleh teman sekolahnya sehingga mereka kurang percaya diri.    
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Hasil survei menunjukkan orang Indonesia tidak mempunyai banyak 

harapan dalam memandang kemampuan kaum difabel. Hal ini menunjukkan 

masih adanya diskriminasi. Akan tetapi, bentuk diskriminasi saat ini tidak  

sama seperti diskriminasi pada masa dahulu. Saat ini, banyak orang yang 

berpikir bahwa kaum difabel adalah orang yang‘normal’, tetapi tetap saja tidak 

memiliki kemampuan karena orang Indonesia memandang semua kaum 

difabel sebagai orang yang menderita cacat parah. Mereka selalu memerlukan 

bantuan atau sekolah khusus. Perusahan tidak mau menerima kaum difabel 

karena mereka tidak mempunyai pengalaman untuk mempekerjakan kaum 

difabel. Grafik di atas menunjukkan jenis persepsi terhadap difabel dan 

bagaimana kelompok persepsi tersebut. Menurut hasil yang diperoleh, 

Grafik 3. 
Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap Kaum Difabel 
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masyarakat Indonesia mempunyai persepsi yang negatif tentang orang difabel. 

Orang mengatakan bahwa kaum difabel sering direndahkan dan diremehkan 

oleh masyarakat Indonesia. Kaum difabel tidak mempunyai kemampuan, tidak 

bisa mandiri, selalu perlu bantuan, dipandang sebelah mata, dan sering 

didiskriminasikan. Sesuai dengan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

orang Indonesia masih memiliki rasa tidak rasa hormat terhadap kaum difabel. 

Pertanyaan yang menghasilkan jawaban yang menarik adalah apakah 

budaya Indonesia bisa berubah dalam memandang penyebab kecacatan pada 

orang difabel adalah faktor sejarah keluarga yang berakibat pada kelainan 

genetika. Banyak orang yang menyetujui bahwa pandangan masyarakat bisa 

berubah karena kemajuan dalam pendidikan dan dalam dunia kedokteran. 

Jawaban lainnya adalah tidak bisa berubah karena kepercayaan itu termasuk 

kebudayaan Indonesia. Beberapa orang mengatakan bahwa kadang-kadang 

kecacatan disebabkan oleh kutukan atau akibat dari sejarah keluarga. 

Ada orang menulis jawaban yang paling menarik, yaitu ‘Tidak. Karena 

masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan mereka 

mempercayai supernatural sebagai penyebab kecacatan.’ Dia percaya budaya 

tidak bisa berubah walaupun negara Indonesia berkembang dan seperti kata 

satu responden  ‘Indonesia semakin banyak orang intelektual.’ Beberapa 
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orang juga percaya bahwa  budaya tidak bisa berubah dalam memandang 

bahwa penyebab kecacatan adalah faktor supernatural dan sebagai akibat dari 

perilaku individu atau keluarga pada masa lampau. Grafik di bawah ini 

menunjukkan bagaimana pemikiran responden terhadap kaum difabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Kebanyakan orang berpikir bahwa persepsi masyarakat bisa berubah, 

terutama disebabkan oleh pendidikan dan perkembangan negara. Kedua 

jawaban tertinggi menunjukkan bahwa persepsi bisa berubah, tetapi beberapa 

konsep tentang kecacatan masih sama karena walaupun telah ada temuan 

Grafik 4:  

Bisa berubah 
tetapi persepsi 
ini masih ada 

Bisa berubah 

Tidak ada 
pendapat 

Tidak bisa 
berubah 

0 5 10 15 20

Nomor orang survei 

Riset menunjukkan bahwa kecacatan di Indonesia sering 
dikaitkan dengan penyebab supernatural atau sebagai 

akibat dari perilaku atau keluarga pada masa lalu. 
Apakah Anda pikir bahwa persepsi ini berubah seiring 

waktu? Silakan jelaskan! 
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kedokteran tentang kaum difabel tetapi kecacatan di Indonesia terbiasa 

dikaitkan dengan penyebab supernatural dan masa lalu keluarga. 

Tidak ada korelasi antara jenis kelamin, umur atau tingkat pendidikan. 

Beberapa orang yang belajar di universitas menjawab persepsi mayarakat 

tidak bisa berubah walaupun mereka berpendidikan. Alasan yang 

menyebabkan hal ini tidak bisa dicari. Jawaban yang mungkin adalah mereka 

berpikir seperti itu karena kepercayaan dari orang tua mereka. 

 

4.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan di kota Malang menunjukkan bahwa tidak 

ditemui  banyak perubahan mengenai aksesibilitas terhadap difabel. Masih 

ada banyak hambatan-hambatan untuk difabel. Hambatab-hambatan tersebut 

misalnya untuk mendapat pekerjaan atau mengakses transportasi. Setiap 

tahun pada minggu ketiga Desember, diadakan acara bernama International 

Day of Persons with Disability. Tahun ini orang Indonesia yang cacat akan 

berkumpul di depan Balai Kota Malang untuk meminta pemerintah untuk 

memperbaiki transportasi untuk difabel. Mereka melepaskan seratus burung 

dalam protes tersebut. Kegiatan tersebut melambangkan kebebasan. 

Observasi lain yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan akses gedung, 
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ATM, dan lain lain karena adanya tangga, akses ke toko, akses dalam 

penggunaan transportasi, dan masalah yang berkaitan dengan jalan bersegi di 

kota Malang.    

 

4.3.1 Tangga-tangga 

Salah satu banyak hambatan fisik yang dihadapi difabel adalah jika 

mereka menemui tangga. Contohnya, tangga untuk masuk dan keluar ATM 

(gambar 2) dan tangga di jalan dan di trotoar (gambar 1 & 3). Ada masalah 

dengan aksesibilitas di dalam gedung-gedung juga. Banyak universitas tidak 

mempunyai lift atau jalan yang diperuntukkan untuk orang yang menggunakan 

kursi roda. Banyak universitas mempunyai tangga, tetapi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) mempunyai dua lift dalam satu  gedung. Akan 

tetapi, akses untuk memakai lift ini tidak baik seperti ditunjukkan pada gambar 

4. Ada hambatan seperti itu karena pihak pembangun tidak memikirkan akses 

untuk difabel.   

Difabel seperti Aldo akan mempunyai masalah ketika harus naik tangga 

seperti tangga dalam gambar 3 karena dia mempunyai masalah saat berjalan. 

Orang yang memakai crutch (seperti Marta) akan bermasalah  saat harus 

memasuki ATM juga karena sulit mendorong pintu.  
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Gambar 2: ATM 

Gambar 3: Trotoar 

Gambar 4: Lift UMM 

Gambar 2: ATM 

Gambar 1: Jalan persimpangan 
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Banyak masalah bisa diperbaiki jika perubahan kecil bisa dibuat. 

Perubahan seperti membuat ATM tidak dalam ruangan, seperti pada gambar 5 

adalah salah satu contohnua. Bentuk bangunan ATM yang seperti itu 

memungkinkan untuk bisa digunakan oleh kaum difabel karena tidak ada 

tangga dan tidak ada pintu. 
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4.3.1.1Transportasi 

Setelah sepeda motor, transportasi publik adalah jenis transportasi yang 

terbesar. Akan tetapi, transportasi publik tidak terlalu baik untuk kaum 

difabel. Difabel yang menggunakan crutch atau kursi roda tidak bisa masuk ke 

dalam angkot atau difabel yang menggunakan kursi roda akan mempunyai 

masalah saat harus masuk ke dalam bus atau kereta api. Saat ini, saat naik 

pesawat, ada cara khusus yang sudah dapat dinikmati difabel. Jika difabel 

menggunakan alat-alat khusus, mereka bisa meminta kru pesawat untuk 

membantu masuk ke dalam pesawat. 

 

 

Gambar 4: ATM yang akses mudah 

Gambar 5: Akses cacat yange ATM 

mudah 
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4.3.1.2 Angkot 

Sepanjang hari, angkot di kota Malang beroperasi di mana-mana. 

Dengan naik angkot, kita bisa pergi ke pasar, ke universitas, ke swalayan, ke 

toko-toko, pergi bekerja, ke rumah teman, ke dokter, atau ke mana pun. Akan 

tetapi, seperti terlihat di gambar enam, memasuki angkot akan sulit dilakukan 

oleh para difabel. Pintunya kecil dan harus membungkuk serta harus mendaki 

tangga yang tinggi. Orang difabel yang menggunakan alat-alat khusus tidak 

akan bisa masuk. Bagi orang yang kakinya cacat, tidak bisa masuk karena tidak 

ada ruangan untuk kakinya. 

 

 

 

 

4.3.1.3 Stasiun kereta api 

Stasiun kereta api di kota Malang mempunyai tangga untuk masuk dan 

ada pintu dorong atau tarik. Jika menggunakan crutch seperti Marta, ada 

masalah saat harus masuk dan keluar. Pintu juga tidak cukup lebar jika mau 

Gambar 5: Angkot 

Gambar 6: Angkot 
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masuk dengan kursi roda. Akan tetapi, mereka bisa melewati pintu keluar. 

Akan tetapi, kalau mereka ingin naik kereta, mereka harus membuat reservasi 

atau membeli karcis dan itu harus dilakukan dengan melewati pintu masuk. 

Difabel tidak bisa mandiri karena mereka harus mengharapkan membantu dari 

orang lain karena terlalu sulit jika mau masuk gedung. 

Jika mau menggunakan kamar kecil (WC), ada masalah lain. Tersedia 

satu WC untuk difabel tetapi itu berupa toilet jongkok. WC ini ukurannya lebih 

besar jika  dibandingkan dengan WC normal dan ada susunan tangga tetapi 

kadang difabel tidak bisa menggunakan WC seperti ini karena ada masalah 

saat menggunakannya karena mereka harus berjongkok atau membungkuk. 

Tidak hanya WC di stasiun kereta api, tetapi WC di tempat lain juga 

menimbulkan masalah yang sama.     

 

4.3.2 Jalan bersegi 

Jalan bersegi juga merupakan masalah besar bagi para difabel di 

Indonesia. Kebanyakan tidak ada jalan bersegi dan jika ada, jalan bersegi itu 

sering rusak, tidak rata, berlubang besar, dan  curam. Jalan bersegi yang tipis 

juga dan tidak bisa diakses  
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oleh kursi roda. Jalan bersegi akan menimbulkan masalah bagi difabel yang 

menggunakan kursi roda dan crutch serta orang yang mempunyai masalah 

dengan kakinya. Orang yang tidak cacat juga mempunyai masalah dengan 

jalan bersegi. Seringkali peneliti terjatuh ketika melewati jalan bersegi karena 

keadaannya tidak baik atau ada lubang yang dalam di tengah jalan.   

 

4.3.3 Warung/Cafe 

Berjuta-juta orang Indonesia makan di warung setiap hari, baik itu di 

kota maupun di desa. Akan tetapi, akses ke warung bisa sulit untuk difabel 

karena warung berukuran kecil. Jika mau makan di warung, itu akan 

menimbulkan kesulitan karena mereka harus memasuki jalan bersegi (trotoar) 

yang sempit. Difabel yang ingin makan di warung mengalami diskriminasi 

sementara difabel yang hidup dalam kemiskinan dan mengemis akan dibenci. 

Gambar 7: Jalan bersegi 

Gambar 7: Jalan bersegi Gambar 8: Jalan bersegi 
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Orang yang normal merasa terganggu dengan keberadaan difabel yang 

sehingga mereka melakukan penghinaan. 

 

4.3.4 Warnet 

Warnet merupakan tempat yang popular di Indonesia, khususnya untuk 

para remaja. Mereka pergi ke warnet untuk  menggunakan internet, bermain 

game, dan nongkrong dengan teman mereka. Bangunan warnet seringkali 

mempunyai tangga masuk ke warnet atau  bertingkat. Tidak hanya masalah 

saat memasuki warnet, tetapi tempat komputer  juga kecil. Tidak ada ruangan 

yang cukup ruang. Peneliti terkadang mempunyai masalah saat masuk ke bilik 

tempat komputer. Peneliti tidak menggunakan kursi roda atau alat bantu 

untuk berjalan, tetapi memasuki bilik warnet sudah cukup menyusahkan. 

Gambar 8 menunjukkan masalah bilik warnet berkaitan dengan ukuran dari 

tempat komputer.  

  

Gambar 9: Warnet 
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Foto menunjukkan beberapa tempat yang menyebabkan masalah bagi  

kaum difabel fisik. Masalahnya lagi-lagi adalah tangga-tangga. Tangga-tangga 

sering ada di masuk pintu utama sehingga -foto ini membuat kesulitan untuk 

kaum difabel yang menggunakan alat-alat khusus untuk masuk ke dalam 

gedung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Masuk ke Mall Olympic Garden, 

malang 
Gambar 32: Gedung 1, UMM 

Gambar 1: Naik tangga masuk ke Perpustakaan 

UMM 

Gambar 10: Tangga-tangga di 

Universitas Merdeka Malang 
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Hanya ada satu jalan untuk masuk ke alun-alun kota Malang dan di 

sana ada satu tangga dan banyak tiang yang befungsi untuk membatasi akses 

untuk mobil. Tiang-tiang ini juga membatasi akses untuk kaum cacat fisik. 

Sulitnya mengakses tempat ini  jika menggunakan kursi roda atau crutch. Di 

dalam foto ini, tergambar tiang-tiang  yang berukuran pendek, tetapi jika 

masuk lebih dalam lagi, akan banyak ditemukan tiang-tiang yang berukuran 

lebih tinggi. 

 

  

Gambar 14: Satu masuk ke alun-alun 

Malang 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk 

Indonesia masih bingung tentang masalah kecacatan, baik terhadap semua 

orang difabel yang biasa atau semua orang difabel yang mempunyai cacat 

parah. Pendidikan di Indonesia tentang kaum difabel terbatas. Pendidikan 

yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan penerimaan tentang 

orang difabel dalam masyarakat perlu digalakkan.  

Hasil penelitian belum begitu jelas. Belum ditemukan jawaban yang jelas 

untuk menjawab rumusan masalah karena sebagian banyak jawaban dan hasil 

bertentangan dengan jawaban yang lain. Hidup untuk orang difabel kelihatan 

lebih mudah saat ini, ada sekolah khusus (meskipun tidak banyak), ada 

undang-undang (meskipun tidak diimplimentasikan), ada bantuan dari LSM 

(meskipun hanya sedikit karena terkendala kemampuan dari LSM-LSM 

tersebut), ada berberapa lift (meskipun akses terhadap lift-lift tidak baik untuk 

penderita cacat fisik), dan ada sedikit perbaikan pada transportasi (dapat naik 

pesawat, naik taksi, naik kereta api, tetapi harganya tidak murah).  
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Diskriminasi menjadi berkurang, tetapi orang Indonesia masih belum 

menerima keberadaan orang difabel dalam masyarakat. Terlihat bahwa orang 

Indonesia memberikan bantuan karena kaum difabel ‘perlu’ bantuan, bukan 

karena kaum difabel mau bantuan. Orang memandang kamu difabel sebagai 

orang yang tidak mampu untuk belanja, bekerja, atau naik transportasi. Orang 

Indonesia mengetahui semua orang difabel yang cacat parah. Akan tetapi, 

mereka mengetahui kaum difabel dari pengalaman diskriminasi dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya diskriminasi harus berkurang. 

Kaum difabel mengalami diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, 

misalnya saat pergi belanja, pergi bekerja, pergi sekolah, atau saat naik 

transportasi. Diskriminasi tidak hanya meliputi faktor-faktor emosi, tetapi juga 

faktor-faktor fisik seperti pintu yang tidak cukup lebar, adanya tangga-tangga, 

atau tidak bisa naik transportasi umum karena tidak adanya akses yang 

mudah. Di Indonesia kaum difabel tidak bisa naik transportasi umum, 

khususnya di kota Malang karena semua bis umum adalah angkot. Angkot 

tidak dapat diakses dengan mudah. Ada banyak gedung di Kota Malang yang 

mempunyai tangga-tangga dan pintu kecil. Terkadang ada pintu yang lebar 

dan larangan untuk kaum difabel, tetapi pintu lebar dan larangan itu 

ditempatkan di belakang gedung sehingga tidak mudah untuk diakses. 
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Jawaban untuk rumusan masalah saya adalah kehidupan kaum difabel 

menjadi lebih mudah, tetapi mereka masih tetap memerlukan bantuan dan 

perbaikan berbagai sarana dan prasarana.  Pendapat masyarakat telah 

berubah,  tetapi mereka masih merasakan diskriminasi terhadap kaum difabel 

walaupun bukan berarti bahwa kaum difabel selalu disepelekan atau 

dipandang sebelah mata. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa tidak 

ada hambatan dalam kehidupan kaum difabel karena mereka sama-sama 

manusia. Kaum difabel seharusnya mendapat kehidupan yang sama dengan 

orang normal. Sekarang ini, kehidupan kaum difabel telah menjadi lebih 

mudah. 

5.2 Saran 

Ada banyak saran yang diberikan untuk memperbaiki hidup kaum 

difabel, yaitu pendidikan orang Indonesia tentang kaum difabel, pembuatan 

gedung yang mudah untuk diakses, perubahan sistem pendidikan, dan 

pelaksanaan undang-undang tentang kaum difabel di Indonesia. Meskipun itu 

mungkin terdengar mudah, perubahan itu tentunya akan memakan waktu 

yang lama. Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sehingga 

tidak ada cukup uang untuk mendorong perubahan tersebut, apalagi masih 

banyak korupsi dalam politik. Ada banyak masalah yang perlu diperbaiki di 
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Indonesia dan salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan 

kaum difabel. Mereka seharusnya mempunyai hidup yang sama dengan orang 

normal walaupun kebanyakan orang normal tidak mempunyai kehidupan yang 

baik juga.  

Perbaikan kehidupan kaum difabel memerlukan waktu yang lama. 

Perbaikan perlu dilakukan sedikit demi sedikit. Pertama, mendidik orang 

Indonesia tentang hak yang dimiliki oleh kaum difabel sehingga mereka akan 

menerima kaum difabel dalam masyarakat. Kedua, mengenali masalah yang 

ada dalam sistem hukum Indonesia dan membantu kaum difabel untuk 

mendapatkan bekerja. Ketiga, membuat akses yang lebih mudah untuk kaum 

difabel di berbagai hal sehingga mereka akan terbantu untuk menjadi mandiri. 

Jika saran ini dilaksanakan, hidup kaum difabel mungkin akan lebih baik 

walaupun dalam jangka waktu yang lama. Di negara Barat, kaum difabel juga 

mengalami masalah seperti diskriminisasi atau masalah saat naik transportasi 

atau masuk dan keluar gedung. Walaupun begitu, kehidupan dari kaum difabel 

di negara barat lebih baik dan lebih mudah dibandingkan dengan kaum difabel 

di Indonesia karena penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang 

sedang berkembang, kehidupan semua orang sedang dalam tahap perbaikan.  
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5.3 Masalah dalam Penelitian 

Ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini. Masalah ini 

berkaitan dengan responden yang mengisi survei. Banyak orang tua yang tidak 

mau mengisi survei karena tidak mempunyai pendapat tentang kaum difabel. 

Jika peneliti  mengatakan kata ‘cacat’ atau ‘difabel,’ mereka mengatakan 

tempat yang bisa dikunjungi berkaitan dengan hal tersebut. Jika mereka 

diminta mengisi survei hanya untuk menuliskan tentang pendapat mereka, 

mereka masih tetap tidak mau mengisi dan tetap menyuruh peneliti pergi ke 

tempat yang mereka rekomendasikan. Laki-laki lebih mudah untuk berbicara 

dan lebih mudah untuk diminta mengisi survei. Oleh karena itu, peneliti hanya 

mempunyai hasil survei dari orang yang berumur 50 tahun dan kebanyakan 

adalah laki-laki. 

Masalah lain yang berkaitan dengan riset ini adalah bahasa. Peneliti 

mempunyai masalah saat mendengar percakapan bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, saat mewawancarai orang, peneliti sering tidak mendengar mereka 

dengan jelas dan terkadang ada sedikit masalah saat mendengarkan rekaman. 
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