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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik 

penelitian yaitu tentang Peran Pusat studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) 

Universitas Brawijaya Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Untuk Memperoleh Pendidikan Tinggi. 

Penelitian terdahulu tentang disabilitas, adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu : 

Pertama, Penelitian Bonita Septia Jaya A. Tahun 2015 dengan judul 

Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa Disabilitas Pendengaran di Pusat 

Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini 

menggambarkan tentang perilaku penemuan informasi (information seeking 

behaviour) mahasiswa disabilitas pendengaran di Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas Universitas Brawijaya Malang. Selain itu penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi mahasiswa disabilitas 

pendengaran dan hambatan yang dilalui mahasiswa disabilitas pendengaran 

dalam menemukan informasi. Pendekatan yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 35 orang. Langkah pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 

dan sedikit wawancara untuk memperoleh jawaban sejelas mungkin dan 
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fakta-fakta yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebutuhan informasi mahasiswa disabilitas pendengaran yaitu 

kebutuhan informasi terkait dengan lingkungan, peran sosial, dan personal. 

Hambatan yang dilalui mahasiswa disabilitas pendengaran pada saat 

mencari informasi yaitu hambatan personal, peran terkait, dan lingkungan. 

Proses yang dilalui mahasiswa disabilitas pendengaran pada saat mencari 

informasi yaitu starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, 

extracting, verifying, dan ending. 

Kedua, Penelitian Supriono tahun 2014 dengan judul Aksesibilatas 

Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri 

Terhadap Difabel di Universitas Diponorogo Kota Semarang. Penelitian 

Supriono ingin mengetahui pemenuhan aksesbilitas lingkungan fisik da 

layanan akademik serta kendala dalam pemenuhan aksesbilitas lingkungan 

fisik dan layanan akademik perguruan tinggi terhadap difabel di Universitas 

Diponorogo. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama : Aksesbilitas 

lingkungan fisik pada sarana prasarana dan fasilitas pendukung pendidikan 

di Universitas Diponorogo yang mencakup akses terhadap berbagai 

bangunan dan bebargai akses di luar ruangan masih belum sepenuhnya 

layak bagi mahasiswa difabel. Karena kases lingkungan fisik yang ada 

seperti : akses jalan, akses tangga, akses di dalam kelas, da akses antar 

bnagunan, belum tersedia dengan baik dan belum sepenuhnya layak bagi 

mahasiswa difabel, kecuali akses lift, itu pun hanya tersedia di fakultas 

kedokteran, laboraturium terpadu dan pusat teknologi dan informasi. 

Sementara 11 (sebelas) fakultas lainnya masih menggunakan anak tangga 
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sebagai akses antar lantai didalam gedung. Kedua : Layanan akademik di 

Undip, yang meliputi : layanan penerimaan mahasisawa, layanan registrasi, 

layanan program Credit Transfer System (CTS), Twinning Program, Dual 

Degree, dan layanan kepada mahasiswa yang mangkir dan mahasiswa alih 

kredit, penghentian studi sementara (Cuti Akademik), pindah studi, 

bimbingan konsling dan layanan wisuda. Semua layanan akademik tersebut 

belum terdapat layanan khusus terhadap mahasiswa difabel, pelayanan 

sekurang-kurangnya harus ada jaminan keamanan dan keselamatan 

pelayanan serta didukung dengan sarana prasarana dan fasilitas yang 

mendukung. 

Ketiga, Penelitian Alies Poetri Lintangsari tahun 2014 dengan judul 

Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis. 

Dalam perkuliahan, pemahaman akan penggunaan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa ilmiah sangatlah penting mengingat hampir semua 

tugas mahasiswa adalah menulis karya tulis ilmiah. Dalam pembelajaran 

bahasa tulis, mahasiswa Tuli mengalami beberapa kendala, salah satunya 

adalah memahami konsep bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa ilmiah 

seperti tata bahasa, penggunaan kata sambung, word order, dan lain 

sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

mahasiswa Tuli dalam mempelajari bahasa tulis untuk menunjang proses 

pembelajaran bahasa dengan melibatkan konsep disability awareness dan 

memandang ketulian tidak dari sudut pandang klinis melainkan dari sudut 

pandang sosial. Hasil penelitian Alies Poetri Lintangsari adalah diketahui 

bahwa media komunikasi mahasiswa Tuli mengandalkan visual yaitu 
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berupa membaca ujara, bahasa isyarat dan bahasa tulis. Dari ketiga media 

komunikasi tersebut, seluruh mahasiswa Tuli menggunakan media 

membaca ujaran, 86% diantaranya menggunakan bahasa isyarat dan 86% 

menggunakan media tulisan untuk berkomunikasi. Kendala yang kemudian 

muncul adalah ketika pengajar yang mengajarkan bahasa tulis belum 

menguasai bahasa isyarat sehingga informasi yang disampaikan tidak 

sepenuhnya tersampaikan kepada mahasiswa Tuli. Penerjemah bahasa 

isyarat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, namun tidak semua penerjemah bisa menerjemahkan bahasa 

isyarat secara baik dan benar. Minimnya literature yang membahas tentang 

teknis dan media pengajaran bahasa Tulis bagi mahasiswa Tuli juga menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan orang non Tuli kesulitan bagaimana 

cara mengajarkan bahas Tulis bagi mahasiswa Tuli. Berdasarkan 

pengalaman staff divisi tutorial PSLD UB, motivasi mahasiswa Tuli dalam 

mengikuti kelas bahasa semakin menurun dikarenakan mereka memiliki 

banyak tugas kuliah dan menganggap bahwa pembelajaran bahasa tulis 

tidak terlalu penting. Dapat disimpulkan bahwa, kemampuan ekspresif 

mahasiswa Tuli dalam menulis sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak 

informasi terkait dengan bahasa Tulis yang diterima oleh mahasiswa Tuli. 

Di dalam kelas PSLD sendiri, yang menjadi kendala adalah minimnya 

kemampuan pengajar dan staff PSLD akan bahasa isyarat, belum adanya 

media dan metode yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Tuli dalam 

pembelajaran bahasa. Motivasi dan kognitif mahasiswa Tuli juga sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran bahasa tulis bagi mahasiswa Tuli. 
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Minimnya buku panduan terkait dengan kaidah bahasa tulis yang ramah 

terhadap mahasiswa Tuli juga merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan ketidaktahuan mahasiswa Tuli akan aturan penulisan yang 

baik dan benar. 

Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

pemenuhan hak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan tinggi 

belum terpenuhi secara maksimal karena ada beberapa hambatan yang 

belum terpenuhi, diantaranya yaitu: kurangnya kemampuan pengajar dan 

staff PSLD akan bahasa isyarat, kurangnya sarana dan prasarana dalam 

pemenuhan proses pembelajaran atau kebutuhan mahasiswa penyandang 

disabilitas di PSLD.  

B. Konsep Peran  

Peran ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran di 

pengaruhi oleh keadaan sosail baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat 

seimbang. Peran adalah bentuk dan perilaku yang diharapkan dari seseorang 

pada situasi sosial tertentu.8

Peran juga bisa didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang 

dapat diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki 

status  

                                                           
8Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu pengaruh, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2003), 242. 
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sosial tertentu.9 Peran adalah eksistensi kita, peran adalah deskripsi sosial 

tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan 

dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. 

Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh. Anda dalam posisi mana 

dalam suatu strata sosial dan sejauh mana pengaruh anda, itulah peran. Peran 

adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi 

dan organis. Peran memang benar-benar kekuasaan yang bekerja, secara sadar 

dan hegemonis, meresap masuk, dalam nilai yang diserap tanpa melihat dengan 

mata terbuka lagi.10 

Secara historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki 

hubungan erat dengan drama atau teater yang disandang atau dibawakan oleh 

seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Sedangkan dalam 

ilmu sosial suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

posisi dalam struktur sosial tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya 

karena posisi yang didudukinya tersebut.11 Seorang dikatakan menjalankan 

peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian 

status yang disandangnya. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu 

status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set). Dalam 

kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur 

sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara 

                                                           
9 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Terbaru Tentang Relasi Gender, 

(Bandung: Mizan, 1999), 67.   
10 Hendropuspito, Sosiologi Sistematik. (Yogyakarta:Kanisius, 1989), 105-107.   
11 Paul B., dan Chester L. Hunt,. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita 
Sobari). (Jakarta:Erlangga, 1993), 129-130.   
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peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-

orang yang memainkannya. 

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi 

imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang 

berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda 

pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang dalam suatu status tertentu. maka perilaku peran adalah perilaku yang 

sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.12 

Perilaku peran mungkin berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki 

struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah 

perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka 

perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan 

peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan 

karena beberapa alasan. Sedangkan, Ahmadi [1982] mendefinisikan peran 

sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus 

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi 

sosialnya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari 

pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya 

peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan 

                                                           
12Hendropuspito, Sosiologi Sistematik. (Yogyakarta:Kanisius, 1989), 111.   
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seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan 

orang lain. 

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan 

perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada 

dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan–peranan individu 

dalam masyarakat. Peraturan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, 

norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalanan 

bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.13 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih 

banyak menunjuk kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. 

Jadi seseorang, menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:14 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakt sebagai organisasi. 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 243.   
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar....., 244. 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Perlu juga disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (role–

facilities). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu 

untuk menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan 

bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk 

melaksanakan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan 

kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, 

perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, 

pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, juga dapat 

mengurangi peluang-peluang, aapabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai 

akibat perubahan struktur dan organisasi. 

Sejalan dengan adanya status conflict, juga ada conflict roles. Bahkan 

kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang 

sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan role-distance. Gejala 

tadi timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan. Karena dia merasa 

dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan perannya dengan sempurna atau 

bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial 

yang berbeda.15 

Lingkaran sosial atau social circle adalah kelompok sosial di mana 

seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. 

Setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan tadi dengan 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar….., 244   
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orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan 

peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nialai-nilai sosial yang 

diterima dan ditaati oleh kedua pihak.16 

C. Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya  

Dalam hal ini untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan terhadap 

penyandang disabilitas didirikannnya suatu Pusat Study Layanan Disabiliats 

(PSLD). Untuk memperoleh hak tersebut PSLD dapat didirikan di masing-masing 

perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta salah satu PSLD terdapat di 

Universitas Brawijaya Malang (UB). PSLD Universitas Brawijaya adalah sebuah 

lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu disabilitas dan 

pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. PSLD 

UB didirikan pada 19 Maret 2012. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan dimana 

tidak adanya akses perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas, padahal hak 

pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-

Undang dan Konvensi Internasional. Akibat terbatasnya akses pendidikan ke 

perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, maka kurang dari satu persen 

penyandang disabilitas mempunyai ijasah S1. Di Indonesia, model pendidikan bagi 

penyandang disabilitas masih secara segregatif yaitu dengan memberikan 

pendidikan secara khusus melalui sekolah luar biasa atau sekolah asrama. Model 

seperti ini memisahkan para difabel dengan non-difabel di lingkungan yang 

berbeda, sehingga setelah selesai masa studi  para penyandang disabilitas masih 

kurang siap untuk membaur dengan lingkungan. 

                                                           
16 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar….., 244.   
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Akses menuju perguruan tinggi juga sulit ditembus oleh para penyandang 

disabilitas karena adanya persyaratan untuk masuk perguruan tinggi yang berbunyi 

“tidak memiliki cacat tubuh”. Hal ini juga terjadi di Universitas Brawijaya yang 

sebelumnya tidak ada sarana prasarana yang bisa diakses oleh para penyandang 

disabilitas. Pengetahuan masyarakat Brawijaya juga masih sedikit tentang isu-isu 

disabilitas, padahal salah satu filosofi identitas Universitas Brawijaya yang tertuang 

dalam lambang dan logo Universitas Brawijaya, yaitu dinamis, universal, dan 

keadilan.. 

Sejak berdiri pada tahun 2012, PSLD UB telah menerima mahasiswa 

disabilitas berjumlah 87 dengan berbagai jenis disabilitas diantaranya Tunanetra, 

Tunarungu, Disabiliats Fisik, Cerebral Palsy, Down Syndrom dan Autis. Pada 

tahun 2017, sudah ada mahasiswa disabilitas yang lulus yaitu berjumlah 25. Selain 

memberikan pelayanan akademis bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang 

berkuliah di Universitas Brawijaya, PSLD UB juga melakukan kajian dan 

pendampingan masyarakat terkait isu-isu disabilitas. Diantaranya adalah Pelatihan 

Literasi Keuangan bekerja sama dengan OJK bagi penyandang disabilitas, pelatihan 

metode pengajaran siswa Tunarungu bagi guru-guru SLB di Jawa Timur 

bekerjasama dengan DIKDASMEN, penelitian tentang Disability Art Mapping di 

Indonesia bekerja sama dengan British Council, dan beberapa kegiatan lainnya. 

D. Penyandang Disabilitas 

Pengertian disabilitas sebenarnya bukan hal yang asing dan juga bukan hal yang 

baru lagi karena masyarakat sudah memahami arti dari disabilitas itu sendiri, dalam 

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 
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(1) yang menjelakan “ Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpatisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak”. Diperjalas lagi dalam unit layanan disabiltas pada UU 

RI No.8 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) yang berisikan “Unit Layanan Disabilitas 

adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia 

layanan dan fasilitas untuk penyandang disabiltas”.  

Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal ganda atau multi 

dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ragam penyandang disabilitas 

meliputi : 

a. Penyandang disabilitas fisik 

b. Penyandang disabilitas intelektual 

c. Penyandang disabilitas mental 

d. Penyandang disabilitas sensorik 

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health 

Organization (WHO) tahun 1980 pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 

3 hal, yaitu : (a) Impairment : diartikan sebagai suatu kehilangan atau 

ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelianan struktur atau fungsi 

anatomis; (b) Disability : suatu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat 

adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal 

bagi manusia; (c) Handicap : kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, 
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keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang 

dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidak abnormalan psikis, fisiologis 

maupun tubuh dan ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara 

normal. Dapat disimpulkan bahwa Impairment mencakup dimensi fisik, Disability 

mencakup dimensi aktivitas personal dalam aktivitas sehari-harinya, sedangkan 

Handicap mencakup dimensi peranan sosial. 

Definisi Penyandang disabilitas (Difabel) 

Dalam UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas, pengertian 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / 

atau mental yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan secara selayaknya. 

Definisi penyandang disabilitas yang terdapat pada hasil konvensi PBB 

“Convention on the Rights of Persons with Disabilities” pada 13 Desember 2006 

mendefinisikan penyandnag cacat sebagi orang-orang dengan kelainan fisik, 

mental, intelektual atau indera kerusakan secara jangka panjang yang dapat 

menghalangi dan menghambat berbagai interaksi dan partisipasi penuh dan efektif 

dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam kamus umum bahasa Indonesia 

(purwadarminta) kata “cacat” diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan 

mutunya kurang baik/kurang sempurna (yang terdapat pada badan batin/ahlak), 

lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan kurang baik (kurang sempurna ), 

cela/aib, tidak/kurang sempurna. 

Hak-hak penyandang disabilitas  
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Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur 

dalam undang-undang Convention On The Rights Of Persons Whit Disabilities 

(CPRD) harus dipastikan terlealisasi. Dampak yang diperoleh melalui penerapan 

peraturan CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga dapat 

memperbaiki pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang 

disabilitas.  

Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk 

ditandatangani oleh Negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. 

Indonesia mengirimkan delegasi untuk penandatanganan yang dipimpin oleh 

departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia. Empat tahun 

kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang 

No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011.17 

Adapun hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 

19 Tahun 2011, yaitu : 

Pasal 24 

Pendidikan 

a. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas 

pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan 

berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak wajib 

                                                           
17 KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.pdf diakses tanggal 18 Januari 2018  
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menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan 

dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada: Pengembangan 

seutuhnya potensi diri dan rasa rnartabat dan harga diri, serta penguatan 

penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan 

keanekaragaman manusia; 

b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan 

mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi 

sepenuhnya; 

c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara 

efektif di dalam masyarakat umum. 

1. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib menjamin: 

a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum 

berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak 

tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari 

pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas; 

b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan 

yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang 

lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali; 

c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual 

tersebut; 

d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam 

sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif; 

2. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat 

memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan 
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tujuan untuk penyertaan penuh. Negara-Negara Pihak wajib memungkinkan 

penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian 

pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam 

pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, 

Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, 

termasuk: 

a. Memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan 

format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta 

orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem 

dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas; 

b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik 

dari komunitas tuna rungu; 

c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang 

tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, 

bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di 

dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akadernis dan 

sosial. 

d. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak 

wajib mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, 

termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam 

bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan 

staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan 

mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan 

bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan 



32 
 

yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang 

disabilitas. 

3. Negara-Negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat 

mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan 

dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar 

kesamaan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara 

pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang 

disabilitas. 

Hak dari penyandang disabilitas tidak berbeda dengan hak-hak manusia lainnya, 

karena pada dasarnya semua manusia sama, baik yang “normal” maupun yang 

berkebutuhan khusus dan dalam konteks sebagai warga Negara berhak untuk 

mendapatkan haknya secara penuh tanpa terkecuali.  

Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga 

memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, oleh karena itu, perlu 

semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, 

serta dalam upaya mewujudkannya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban,dan 

peran 

Perlindungan dan keamanan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara 

yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak 

untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Orang-

orang penyandang cacat adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik yang telah berlangsung lama. Orang-orang penyandang 

cacat masih sangat jauh dari adil, masih banyak penyandang cacat yang 
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didiskriminasikan sehubungan dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, 

falisitas masyarakat seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, kurangnya 

kesempatan kerja, peluang untuk pendidikan, dan kesempatan yang sama di 

hadapan hukum. 

Terabaikannya hak bagi penyandang disabilitas karena faktor sosial dan 

budaya, faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang 

memihak pada kelompok difabel (undang-undang no 19 tahun 2011). Hal ini 

menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan, 

sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak 

manusiawi. Para penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan yang sama 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri (kebutuhan dasar), padahal diskrimnasi 

terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM. Stigma cacat atau 

disabel sudah terlanjur melekat atau menjadi label pada diri penyandang disabilitas, 

sehingga mereka jauh dari kata sejahtera. Regulasi dan kebijakan seperti memberi 

label untuk para penyandang disabilitas misalnya pada pekerjaan, bagi penyandang 

tuna netra selalu identik dengan tukang pijit, cacat fisik selalu identik dengan 

menjahit, tuna rungu selalu identik dengan pembuatan kerajinan, dll.  

E. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan 

tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur 

pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi 

menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa: 
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Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk Politeknik, 

Sekolah Tinggi, Akademik, Universitas, dan Institut. Pada setiap jenis 

perguruan tinggi tersebut biasanya memiliki sejumlah jurusan atau program 

studi yang ditawarkan. Setiap calon mahasiswa yang akan memasuki suatu 

perguruan tinggi, akan dihadapkan kepada pemilihan program studi atau 

jurusan yang akan dimasukinya. Pemilihan program studi bagi mahasiswa 

merupakan saat-saat yang menentukan masa depan dalam setiap fase 

kehidupan. 

Dalam memilih program studi harus menyesuaikan dengan minat 

yang diinginkannya. Minat yang dimiliki tersebut merupakan langkah awal 

untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, yang selanjutnya 

direalisasikan dengan proses pemilihan jurusan. 

Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang 

disabilitas adalah terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi penyandang 

disabilitas, padahal hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang 

disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 

28E (ayat 1), pasal 28 H (ayat 2), dan pasal 28I (ayat 2). Selanjutnya hak 

pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh 

Undang-Undang dan Konvensi Internasional, yaitu : 1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas; 2) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Konvensi Internasional Hak-

hak Penyandang Disabilitas atau Convention on The Rights for Persons with 

Disabilities (CRPD) Tahun 2006; 5) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Pengesahan CRPD; 6) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7) Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014; 8) Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif 

bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 

Terbatasnya akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, 

membuat jumlah penyandang disabilitas yang memiliki gelar sarjana sangat 

sedikit. Adapun hasil survei Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 

mencatat bahwa hanya ada 250 orang tunanetra di Indonesia yang berhasil 

menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Sementara data Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa angka kebutaan di 

Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk atau lebih dari tiga juta orang. 

Dengan demikian, jumlah 250 orang tunanetra yang berhasil menyelesaikan 

studi di perguruan tinggi merupakan kondisi yang memprihatinkan 

(Indrawati, 2010). Disamping itu, Mardjuki (2010) dalam Makalah Kepala 

Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial (Kabadiklit Kesos) 

mengatakan bahwa “persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas 

yang berhasil memiliki ijazah S1 hanya sebesar 0,95%”. 
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Belum terjangkaunya akses pendidikan tinggi bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia, menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang terjadi 

antara kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan 

implementasinya di Perguruan Tinggi. Adapun Universitas Brawijaya 

merupakan salah satu elemen yang terikat dengan berbagai kebijakan 

tersebut, dan sudah seharusnya mengimplementasikannya. Pendidikan 

tinggi merupakan kebutuhan masyarakat dan kunci bagi pembangunan 

berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, 

penyelenggaraan pendidikan tinggi juga harus ditopang dengan 

aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

penyandang disabilitas (Tarsidi, 2008). Di Indonesia, model pendidikan 

bagi penyandang disabilitas lebih dikenal dengan model pendidikan 

“segregatif”, yang dilaksanakan melalui sekolah luar biasa atau sekolah 

khusus (sekolah asrama). Sekolah ini menempatkan penyandang disabilitas 

dalam lingkungan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

mudah mereka akses, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. 

Akan tetapi sekolah segregatif menempatkan penyandang disabilitas 

di dalam lingkungan yang terpisah dari masyarakat non-penyandang 

disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas tidak siap ketika harus kembali 

ke lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat di luar 

lingkungan sekolah segregatif tidak mengakomodasi kebutuhan 

penyandang disabilitas. Hal ini menguatkan stigma terhadap penyandang 

disabilitas. Karena itu, penyandang disabilitas selalu dianggap “tidak 
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mampu” dan merupakan objek yang perlu dikasihani. Dalam penelitian 

Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010: 13) 

Selain itu, pentingnya ketersediaan akses pendidikan tinggi bagi 

penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif juga diungkapkan oleh 

Ezra Cornell (1865). Ia merefleksikan kepeduliannya terhadap akses 

pendidikan ke dalam motto Cornell University yang berada di Amerika 

Serikat, yaitu “I would found an institution where any person can find 

instruction in any study”. Cornell menyadari bahwa pendidikan seharusnya 

dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dipisahkan 

berdasarkan kondisi fisik atau mental. Untuk itu, pada tahun 1865 Cornell 

membangun Cornell University berlandaskan prinsip keberagaman dan 

inklusifitas (diversity and inclusiveness)18.  

Sementara itu, di Indonesia pada saat penelitian ini berlangsung 

belum ada satu pun perguruan tinggi yang menyediakan kuota dan 

membuka jalur masuk bagi penyandang disabilitas. Kalaupun ada beberapa 

perguruan tinggi yang mulai menerapkan konsep inklusifitas, namun masih 

sebatas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan disability 

awareness.  

 

 

 

 

                                                           
18 http://www.cornell.edu/disability/docs/disability-commitment-report.pdf diakses pada tanggal 
09 Desember 2017 

http://www.cornell.edu/disability/docs/disability-commitment-report.pdf
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