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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Manusia senantiasa mempunyai naluri untuk hidup bersama namun dari 

keseluruhan masyarakat terdapat lapisan masyarakat yang abnormal (penyandang 

disabilitas). Penyandang disabilitas di kalangan masyarakat cukup banyak, 

seseorang bisa tidak ditentukan oleh status sosial masyarakat yang menegah ke atas. 

Disabilitas atau kecacatan dapat dialami mulai dari lahir maupun dari kecelakaan 

sehingga menjadi tidak berfungsinya atau ketidakmampuan bagian dari tubuh. 

Tidak hanya, tidak berfungsinya atau ketidakmampuan bagian dari tubuh (fisik), 

penyandang disabilitas ini ada juga yang mempunyai kekurangan 

mental,intelektual,atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga untuk 

berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat disekitarnya memenuhi hambatan 

untuk berinteraksi dengan orang-orang yang fisiknya normal.  Di Indonesia sendiri 

terdapat 6.008.661 penyandang disabilitas itu merupakan 2,45% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Terdiri dari disabilitas netra 1.780.200, disabilitas rungu 

472.855, disabilitas wicara 164.690, disabilitas grahita 402.817, disabilitas tubuh 

616.387, disabilitas sulit mengurus diri 170.120, disabilitas ganda 2.401.592 

(Validnews.co) Sedangkan di Kota Batu sendiri terdapat 1.038 jiwa penduduk 

penyandang disabilitas dari jumlah penduduk di Kota Batu 202.319 (Badan Pusat 

Statistik Kota Batu)  
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Dari data di atas jumlah penyandang disabillitas yang tidak begitu sedikit, 

makan akan permasalahan sosial antara lain adalah ketidak berfungsian social, yaitu 

kurang bisa melakukan peran - peran sosialnya.  

Menurut Rothman (2003:53), masyarakat memiliki stigma kepada para 

penyandang disabilitas, hingga kepada struktur sosial yang tidak mendukung para 

penyandang disabilitas (hidayatullah & prabowo, Juni 2018). Saat ini di Indonesia 

pemahaman mengenai pemberian ruang kesejahteraan social bagi penyandang 

disabilitas masih tentang kebijakan semu yang belum adanya keadilan bagi 

penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan wajar hal ini dapat meyakini di kalangan 

masyarakat beranggapan bagi penyandang disabilitas untuk meremehkan 

kemampuan penyandang disabilitas dengan kekurangan fisiknnya. Sehingga bagi 

penyandang disabilitas ini mengalami kurangnya percaya diri untuk berinteraksi 

dengan orang-orang yang normal fisiknya. Menurut Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial  pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: 

“Penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya yang terarah, terpadu 

dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara yang meliputi rahabilitasi social, jaminan social, 

pemberdayaan social, dan perlindungan social” (UU No 11 Tahun 2009) 

Undang-undang yang telah disebutkan diatas diharapkan peningkatan 

kesejahteraan sosial diperlukan karena masyarakat dan pemerintah  berperan aktif 

dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya 

peningkatan kesejahteraan sosial dan juga kontruksi pembangunan dapat dari 

serangkaian aktifitas yang direncanakan dan terstruktur untuk memajukan kondisi 

kehidupan manusia melalui koordinasi antara pemerintah, dan masyarakat dalam 

upaya penyelenggaraan kesejahteraan social dalam mengatasi permasalahan yang 
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ada di Indonesia terutama masalah penyandang disabilitas Langkah dalam 

peningkatan kesejahteraan social adalah peningkatan dan perluasan pelayanan 

social berbasis komunitas. Upaya peningkatan kesejahteraan social bertujuan untuk 

mengfungsikan kembali peran-peran social yang ada diddalam masyarakat agar 

terciptanya nilai kekerabatan serta solidaritas antar sesama. Penyandang disabilitas 

juga menjadi salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PKMS) yang sering mengalami tindakan diskriminasi, dan juga disfungsi selain 

itu juga dapat mengalami ketersisihan dan keterlantaran. Kondisi ini bisa 

memungkinkan mereka menjadi individu yang kurang dalam menjalani aktivitas 

kehidupan sosial sehingga kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial. 

Kita ketahui sendiri diskriminasi adalah perbedaan sikap dan perlakuan terhadap 

manusia berdasarkan kedudukan sosialnya. Disfungsi adalah kondisi seseorang 

tidak mampu melaksanakan peran social sesuai dengan tugas juga tanggung 

jawabnya serta tidak sesuai dengan harapan orang lain.  

Kondisi disabilitas yang dialami oleh sebagaian individu mungkin menjadi 

salah satu penghambat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hidupnya. 

Mungkin dalam saat ini sebagaian masyarakat menganggap orang yang mempunyai 

kekurangan seperti disabilitas mengganggap sebelah mata. Tindakan seperti ini bisa 

terjadi di dunia Pendidikan, pekerjaan dan juga aksesbilitas. Padahal penyandang 

disabilitas mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan 

masyarakat yang tidak disabilitas. Sudah diatur dalam pasal 42 undang-undang 

HAM yang berbunyi: 

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental 

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan 

khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai 
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dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara". (UU NO 39 Tahun 1999) 

Kondisi difabel seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang 

disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang 

layak, sehingga warga negara Indonesia diharapkan memberikan perlakuan khusus 

dan juga perlindungan social untuk penyandang disabilitas seperti dengan ramah 

disabilitas yang sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 2016. Undang- undang 

ini menjelaskan dengan didasari oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 

menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas 

juga kerentanan perlakuan diskriminatif penyandang disabilitas. Oleh karena itu, 

Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, 

melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll.  

Dari penjelasan di atas peneliti memfokuskan pada komunitas “Shining Tuli 

Batu”  yaitu sebuah komunitas yang anggotanya mempunyai keterbatasan tuli dan 

juga bisu dengan visinya adalah terwujudnya kemandirian hidup bagi tuli dan bisu 

dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan misinya 

penyadaran dan penguatan hak-hak bagi tuli dan bisu mempopulasi Bahasa Isyarat 

Indonesia (Bisindo) ke segenap lapisan masyarakat. Dengan tujuan memasyarakat 
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Bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) menghapus diskriminasi komunikasi pada tuli 

dan penyandang disabilitas lainnya, mencapai kesetaraan dan bersamaan hak Tuli 

sebagai warga negara dan berfokus pada pergerakan persoalan aksesbilitas, 

Pendidikan, ketenagakerjaan dan Bahasa Isyarat. Saat ini komunitas yang terdiri 

dari kalangan pelajar,mahasiswa, dan pekerja juga mempunyai kendala untuk 

memperkenalkan Bisindo. Orang -orang yang non disabilitas masih belum paham 

mengenai Bahasa isyarat yang menjadi Bahasa keseharian penyandang disabilitas 

khususnya tuli dan bisu atau yang biasa kita sebut  tuna rungu. Alasan peneliti 

mengambil penelitian di Komunitas Shining Tuli Batu ini karena komunitas ini 

sedang ingin menyuarakan bahasa isyarat (bisindo) ke khalayak masyarakat dengan 

berbagai cara dengan upaya menghapus diskriminasi komunikasi pada Tuli dan 

Penyandangan Disabilitas lainnya , mencapai kesetaraan dan bersamaan hak Tuli 

sebagai warga negara.   

B.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang     menjadi 

fokus dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang  

disabilitas berbasis komunitas Shining Tuli di Kota Batu? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas berbasis komunitas pada 

komunitas Shining Tuli di Kota Batu? 
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C.Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang 

dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang 

wawasan ilmu pengetahuan tentang upaya meningkatkan rasa kepercayaan 

diri dan juga upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang berbasis 

komunitas shining tuli batu dengan dukungan sosial  

2. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian guna menambah 

wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/kegunaan serta 

berguna terutama: 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

upaya meningkatkan rasa kepercayaan diri juga upaya peningkatan 

kesejahteraan anggota dengan berbasis komunitas dengan dukungan 

sosial.  

b. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian guna 

menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat memberikan 

masukan dan bahan pertimbangan mengenai upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang lingkup   

penelitian yaitu: 

1. Peneliti memfokuskan terhadap upaya yang dilakukan Komunitas Shining 

Tuli Batu dalam meningkatkan kesejahteraan social penyandang disabilitas 

tuli dan bisu di Kota Batu 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatkan 

kesejahteraan social penyandang disabilitas berbasis komunitas. 

 

 


