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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana 

dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan 

sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi 

masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama 

pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik-komprehensifartinya 

setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima 

pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun 

kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya
1
. 

Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial 

yaitu mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk warga 

masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu 

penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan 

kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang 

disabilitas. 

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kesamaan dengan 

manusia normal lainnya, hanya saja perbedaannya terletak pada jenis 

kelainan dimana akibatnya banyak penyandang disabilitas yang mengalami 

hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, dampak dari 

perbedaan tersebut juga dapat menyebabkan para penyandang disabilitas 

                                                             
1 Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta. Hal. 35 



2 
 

merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan cenderung menghindari 

pergaulan dengan manusia normal lainnya. Seharusnya penyandang 

disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan 

warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk 

hidup, dan mempertahankan kehidupannya seperti manusia normal lainnya. 

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara 

Indonesia yang juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak 

dengan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat hidup layak 

semestinya dan sejajar dengan warga masyarakat lainnya. Perlakuan dari 

masyarakat cenderung mengabaikan keberadaan para penyandang 

disabilitas. Sehingga membuat para penyandang disabilitas semakin pesimis 

dan menganggap bahwa dirinya tidak berguna karena tidak memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan. Selama ini, masyarakat masih kurang 

menghargai kemampuan dan keberadaan penyandang disabilitas. Dimana 

banyak fasilitas umum tidak bisa dijangkau oleh para penyandang 

disabilitas. Ketiadaan fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka 

mengakibatkan para penyandang disabilitas, menuntut adanya kemudahan 

ruang gerak yang sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan sama dengan masyarakat pada 

umumnya. 

Jika diteliti lebih jauh lagi, sebenarnya ada sebagian dari mereka 

yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan secara 

optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi para 

penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berfungsi secara umum dan 
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ikut berperan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Menurutdata hasil survei yang diperoleh dari Pusat Pengembangan 

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) tahun 2016, ada 

sebanyak 1.083 para penyandang disabilitas yang ada di Kota 

Malang.Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas saat 

memberikan sambutan pada seminar hak-hak penyandang disabilitas dengan 

pendekatan IRP (Individual Rehabilitation Plan) ujarnya: “Jumlah tersebut 

masih dapat bertambah dengan pendataan pada tahun 2017. Dari data 1.083 

itu masih berada di luar panti, sedangkan sebanyak 650 penyandang 

disabilitas sudah memiliki panti asuhan yang tersebar di masing-masing 

kecamatan di Kota Malang”
2
. Melihat dari data tersebut sangat jelas lebih 

banyak penyandang disabilitas yang berada di panti dari pada diluar panti. 

Keberadaan panti asuhan penyandang disabilitas dapat membantu dalam 

mewadahi kreatifitas mereka namun hanya pada ranah lingkup panti itu 

sendiri. Keberadaan orang tua dan juga tanggung jawab orang tua jadi 

dibebankan ke Panti. Lingkungan sekitarpun kurang memperhatikan 

keberadaan penyandang disabilitas karena mereka terkesan di khususkan. 

Hal ini untuk memenuhi hak pelayanan sosial penyandang 

disabilitas maka perlu adanya lembaga yang memfasilitasi pelayanan 

rehabilitasi sosial. Adapun lembaga rehabilitasi sosial yang berfokus pada 

penyandang disabilitas, mampu membantu dalam hal pemenuhan aspek 

pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan 

                                                             
2
Jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang http://malangkota.go.id/2017/09/20/seminar-

hak-hak-penyandang-disabilitas-pendekatan-irp. 5/12/2017 

http://malangkota.go.id/2017/09/20/seminar-hak-hak-penyandang-disabilitas-pendekatan-irp
http://malangkota.go.id/2017/09/20/seminar-hak-hak-penyandang-disabilitas-pendekatan-irp
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kesejahteraan sosial. Disabilitas merupakan sebuah istilah baru, dimana 

dijelaskan dalam UU RI no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 

pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan “Penyandang Disabilitas adalah setiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak”.  

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait 

disabilitas yaitu dalam tesisnya Ana Sukanton pada tahun 2011 yang 

berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Disabilitas Fisik (studi Di 

Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang cacat Provinsi D.I. Yogyakarta)”. 

Hasil penelitian menemukan berbagai kegiatan di dalamnya namun dalam 

rehabilitasi sosialnya masih belum optimal karena beberapa kegiatan 

bimbingan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan klien bahkan 

kegiatan penyaluran dan bimbingan lanjut tidak dilaksanakan. Kedua dari 

Hayat Nur Isnaini Juniarti tahun 2015 dalam penelitiannya tentang “Pola 

Asuh Pembimbing Asrama Aster Dalam Mengembangkan Kemandirian 

Belajar Disabilitas Tunanetra Di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna 

Bandung”. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh 

pembimbing Asrama Aster di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung 

yaitu demokratis, ia memiliki sifat yang hangat, selalu mengayomi dan 

melakukan pola asuh yang sesuai dengan kondisi disabilitas tunanetra di 

asrama. Ketiga dari Khoirunnisa tahun 2016 dalam penelitiannya yang 
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berjudul “Komunikasi Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Yayasan 

Bina Karya Tiara Di Surabaya”. Hasil dari penelitian lebih ke komunikasi 

kelompok dari penyandang disabilitas itu sendiri. Para kelompok 

penyandang disabilitas ini ingin menaikkan taraf hidup yang lebih baik 

dengan bekerja dibidang kerajinan yang mendaur ulang barang limbah 

menjadi kerajinan tangan. Keempat dari Muhammad Bayu Saputro tahun 

2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan 

Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Proses Rehabilitasi”. Dalam 

penelitiannya menunjukkan dalam pemenuhan hak bagi penyandang 

disabilitas fisik pada proses rehabilitasi meliputi pelayanan rehabilitasi: 

medis, sosial psikologis, pendidikan, dan keterampilan kerja. Sedangkan 

yang terakhir kelima menurut Silvia Tika Anggraini tahun 2017 membahas 

tentang “Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung”. Dalam penelitiannya 

penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan 

berjalan maksimal namun masih memiliki kekurangan dalam 

penyelenggaraan sosialisasi secara formal, pengadaan fasilitas minim dan 

kurangnya jumlah tenaga yang tidak sesuai kebutuhan. 

Kota Malang sendiri dalam upaya melaksanakan pembangunan 

kesejahteraan sosial tidak luput dari persoalan masalah kesejahteraan sosial, 

namun dalam persoalan kali ini ada lembaga-lembaga yang menaungi 
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orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas. Adapun lembaga 

penyedia pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai berikut: 

1. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang adalah organisasi 

sosial yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi 

anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus. Merupakan 

organisasi yang berbasis masyarakat Human Service Organization 

(HSO), di mana fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan atau 

meningkatkan personal well-being individu dengan membentuk atau 

mengubah personal atribut mereka. 

2. Yayasan Bhakti luhur yaitu yayasan sosial yang menaungi anak dengan 

disabilitas karena salah satu atau beberapa sebab seperti fisik, psikis, 

mental, sosio-ekonomi yang menyebabkan keterbelakangan dalam 

perkembangannya.
3
 

3. UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra yaitu terwujudnya klien 

penyandang cacat netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, dapat terbentuk melalui serangkaian 

bimbingan yang diberikan secara terintegrasi dan saling mendukung.
4
 

Dengan demikian dari beberapa lembaga penyedia pelayanan sosial 

penyandang disabilitas diatas, keseluruhan memiliki model pelayanan yang 

berbeda-beda sesuai pada kebutuhan dan tingkat kecacatan pada klien yang 

ditangani. Ada salah satu lembaga yang sekiranya model pelayanannya 

kemungkinan besar menarik untuk diteliti yaitu Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC) Malang. Karena fungsi utama dari yayasan ini, untuk 

                                                             
3
Profil yayasan bhakti luhur (online) http://www.bhaktiluhur.org/tentang-kami/. 12/11/2017  

4
 UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra (RSCN) Malang (online) 

https://uptrscnmalang.wordpress.com/author/uptrscnmalang/ . 12/11/2017 

http://www.bhaktiluhur.org/tentang-kami/
https://uptrscnmalang.wordpress.com/author/uptrscnmalang/
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mempertahankan atau meningkatkan personal well-being individu dengan 

membentuk atau mengubah personal atribut mereka. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul Model 

Pelayanan Sosial Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota 

Malang. Adapun alasan mengapa permasalahan ini perlu untuk diteliti 

adalah karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus 

penelitian ini lebih kepada Model pelayanan sosial penyandang disabilitas. 

Karena melihat dari berbagai fenomena yang ada di YPAC Kota Malang 

dalam menangani penyandang disabilitas. Supaya pelayanan yang diberikan 

nantinya dapat tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan dan komitmen 

lembaga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, 

maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Bagaimana model pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di 

YPAC Kota Malang? 

1.2.2 Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan 

sosial di YPAC Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
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1.3.1 Untuk mengetahui model pelayanan sosial penyandang disabilitas di 

YPAC Kota Malang dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikis, 

mental dan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan Hak asasi 

penyandang disabilitas. 

1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pelayanan sosial di YPAC Kota Malang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan 

bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 

1.4.1 Secara akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran terhadap pengembangan disiplin Ilmu Kesejahteraan

Sosial, khususnya yang berkaitan dengan Model Pelayanan

Sosial penyandang disabilitas.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian

lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan model pelayanan

sosial bagi penyandang disabilitas.

1.4.2 Secara praktis Bagi Lembaga 

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pentingnya

peran lembaga penyedia pelayanan sosial bagi penyandang

disabilitas.

2. Sebagai pertimbangan lembaga untuk lebih memperhatikan

model pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
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3. Sebagai masukan untuk lembaga agar dapat melaksanakan 

model pelayanan social bagi penyandang disabilitas dengan 

sebaik-baiknya. 

1.4.3  Bagi Pengasuh 

1. Dapat mempertimbangkan model pelayanan yang sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

2. Memberikan sumbangsih terhadap lembaga dan anak asuh 

dalam pemenuhan aspek pelayanan sosial. 

1.4.4  Bagi Penyandang Disabilitas 

1. Dapat merasakan manfaat dari pelayanan sosial yang diberikan 

oleh pihak lembaga. 

2. Mendapatkan perlindungan hak seperti warga negara non 

disabilitas (masyarakat pada umumnya). 

 

 

 


