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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Jawa Timur jumlah orang 

dengan kebutuhan khusus berjumlah 124.622 orang pada tahun 2017. Dengan 

gangguan mental  yang berbeda-beda jumlah ini didapatkan oleh BPS dengan cara 

mensensus penduduk Jawa Timur.   

Di Kabupaten Ponorogo sendiri jumlah penduduk dengan kebutuhan khusus 

menurut data BPS provinsi Jawa Timur mencapai 5033 penderita. Jumlah ini 

merupakan data terbaru dari pusat badan statistik provinsi Jawa Timur per 2017.1 

Tempat yang akan diteliti di Desa Sidoharjo terdapat orang dengan kebutuhan 

khusus mencapai 257 penderita data ini merupakan data terbaru yang diterima oleh 

peneliti dari sekretaris desa tersebut.  

Dukuh Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

ini merupakan salah satu daerah yang tertinggal atau terpencil di Kabupaten 

Ponorogo. Ada sebagian Desa  di Kabupaten Ponorogo  sebagian penduduknya  

berkebutuhan khusus salah satunya di Desa Sidoharjo dengan jumlah penduduk 

berstatus ataupun berpenghuni keterbelakangan mental atau juga bisa di katakan 

dengan berkebutuhan khusus paling banyak.   

Mayoritas dari penduduk desa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu 

dan berdasarkan garis keturunan sehingga desa sering di juluki dengan “Kampung 

Idiot” kenapa sering di juluki dengan kampung idiot karena suatu kondisi adanya 

masyarakat penyandang keterbelakangan fisik dan mental anak yang di akibatkan 

                                                            
1 Direktorat Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2017  
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adanya abnormalitas yang di sebabkan perkembangan kromosom atau tumbuh 

tidak normal kaya orang pada umumnya.   

Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk 

saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan, ada sebagian yang menilai 

sebutan kampung idiot ini terlalu ekstrim dan bisa pula merendahkan harkat 

mereka dan ada juga yang menyebut kampung ini sebagai kampung dengan 

keterbelakangan mental yang berkebutuhan khusus, karena di desa ini pun 

kebanyakan menderita penyandang keterbelakangan mental, Desa ini memiliki 

warga yang tumbuh tidak normal. Masyarakat luar khususnya dengan adanya 

kampung idiot ini memandang dengan sebelah mata dan orang yang 

keterbelakangan mental tersebut orang yang tidak bisa berperilaku secara normal 

tentu kaya orang biasa pada umumnya.  

Kampung ini juga paling banyak penyandang keterbelakangan mental total 

dari keseluruhan di Desa Sidoharjo sebanyak yakni 257 orang2, merupakan tempat 

bagi remaja maupun orang dewasa mulai dari usia10-50 tahun yang hingga saat 

ini masih menderita berkebutuhan khusus. Kabupaten Ponorogo ini merupakan 

banyak warga yang mengalami berkebutuhan khusus selain Desa Sidoharjo ada 

juga kampung yang berkebutuhan khusus yaitu Desa Krebet di antara kedua ini 

berada di Kecamatan Jambon dan juga ada Desa Pandak sama Desa Karangpatihan 

berada di Kecamatan Balong.   

Di antara tiga desa yang merupakan berada di sisi gunung tersebut jauh dari 

pusat kota karena dari tiga desa tersebut menempuh kurang lebih sekitar 1 sampai  

1,5 jam untuk ke kota dengan akses jalan yang masih bebatuan dan juga hanya 

memiliki satu jalur keluar masuk desa. Masyarakat tersebut dapat di sebut 

                                                            
2 Dokumen resmi Desa Sidoharjo, tahun 2019  
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masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial atau bisa di sebut dengan 

(PMKS) masyarakat penyandang masalah tersebut telah memiliki suatu hambatan 

dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena mereka tidak dapat melakukan 

fungsi sosialnya secara wajar karena mereka juga terhambat dalam memenuhi 

kehidupannya baik dari segi jasmani maupun rohaninya secara normal.   

Pada dasarnya dengan ini mengakibatkan banyak yang mengalami beberapa 

masalah yang bisa mencakup beberapa hal berupa adanya kemiskinan, ketunaan, 

kecacatan, dan keterbelakangan yang membuat mereka sulit dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. faktor inilah yang mengakibatkan mereka termasuk 

masyarakat yang mengalami kemiskinan karena di sebabkan asupan gizi yang 

minim dan juga faktor keturunan yang utama.   

Masyarakat mengetahui desa tersebut adalah suatu desa terpencil dan gersang 

yang di mana banyak masyarakat yang tinggal dengan ketidaklayakan tempat 

tinggal seperti rumah yang dindingnya hanya terbuat dari bambu. Banyak 

masyarakat di sana yang hidup dalam kondisi menengah ke bawah. Ratusan warga 

desa mengalami cacat mental atau bisa di sebut (orang dengan kebutuhan khusus) 

karena rantai kemiskinan.   

Tiga kampung yang mengalami kebutuhan khusus sama-sama berada dalam 

lereng pegunungan, terpencil, akses transportasi yang sulit di jangkau, kemiskinan 

dan pendidikan yang rendah bahkan makanan menjadi faktor barang berharga yang 

susah di dapatkan. Kebanyakan penduduk di sana makan olahan singkong ataupun 

yang biasa di sebut dengan tiwul sebagai menu utama bagi warga sekitar Desa 

Sidoharjo dan juga beberapa warga yang mengalami berkebutuhan khusus ringan 

bekerja sebagai buruh tani.  
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Jika ada pengunjung yang baru pertama kali ke sana jalannya tidak begitu layak 

untuk di lewati, tidak begitu ramai, banyak pohon yang menjulang tinggi, 

penerangan jalan yang juga minim, apalagi pada malam hari yang begitu sepi 

karena berada di daerah pegunungan atau bisa juga di katakan berada di daerah 

terpencil maupun pelosok. Masyarakat luar yang memasuki desa ini tentunya 

kesulitan dalam melakukan perjalanan karna jalannya masih bebatuan dan hanya 

bisa dilalui kendaraan roda dua. Namun lebih parah lagi saat hujan turun, jalan 

yang tersusun dari bebatuan dan tanah menjadi licin dan berbahaya untuk dilewati.   

Pola dalam interaksi yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan 

manusia pada umumnya, penderita adanya keterbelakangan mental ini pun hanya 

bisa bekerja di arahkan untuk bisa membantu orang lain. Bagi mereka yang tidak 

bisa bersosial di biarkan begitu saja dan hanya berkeliaran di sekitar rumah. 

Kecacatan merupakan salah satu kondisi dimana adanya kelainan fisik atau mental, 

yang dapat menganggu dan menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas 

karena tidak ada satupun penyandang kebutuhan khusus yang bertipe menyerang 

atau menggangu orang sekitarnya ketika jiwa tidak stabil.  

Begitu sulit untuk berobat ke rumah sakit jiwa, di pandang dari segi sisi 

perekonomiannya jelas tidak bisa dipungkiri karena mereka hanya bekerja sebagai 

buruh tani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari 

mereka hidup di garis kemiskinan, penghasilan mereka sekitar Rp 100-250 ribu 

per bulan (Hasil wawancara dengan kepala desa tanggal 15-10-2018). Penghasilan 

yang begitu rendah dan tidak menentu serta jumlah anggota keluarga yang rata-

rata lebih dari dua orang menjadikan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan gizi. 

Hal ini menjadi lebih penting karena terhambatnya perkembangan tingkat 
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kecerdasan otak pada janin dan anak sehingga mereka tidak mengalami 

perkembangan sesuai umurnya.   

Penyebab pertumbuhan yang begitu banyak mengalami berkebutuhan khusus 

salah satunya yaitu yodium, pendidikan yang rendah dan tidak ada akses pada 

pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Salah satu bentuk bantuan yang di 

upayakan pemerintah adalah pembangunan rumah sesederhana mungkin dan 

pemberian makanan beserta lauk pauknya secara memadai yang dapat memenuhi 

kebutuhan warga yang mengalami berkebutuhan khusus.   

Upaya yang di lakukan oleh pemerintah harus kita dukung karena dengan ini 

dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Penyebab lain dari masyarakat yang 

mengalami berkebutuhan khusus di sebabkan oleh bencana gagal panen yang biasa 

dialami warga desa terpencil karena minimnya pengetahuan tentang bertanam 

sehingga berakibat pada minimnya gizi yang mereka konsumsi dari makanan yang 

seadanya.   

Ketika terjadi bencana tersebut banyak ibu hamil yang kekurangan gizi 

sehingga membuat bayi yang ada di kandungannya menjadi tidak normal, 

jumlahnya semakin banyak karena perkawinan sedarah (rumor) atau “hama tikus” 

yang merajalela menyerang selama kurang lebih sekitar empat tahun. Kehidupan 

di dalam kemiskinan banyak dari mereka yang mengalami kekurangan gizi, 

sehingga pertumbuhan dan juga kecerdasan mereka lamban serta melemahnya 

penglihatan dan pendengaran mereka.  

Menurut data Desa Sidoharjo masyarakat dengan gangguan mental sebanyak 

2573 orang menderita ketidakmampuan psikososial atau penyandang ketunaan di 

Desa Sidoharjo ini, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan 

                                                            
3 Dokumen resmi Desa Sidoharjo, tahun 2019  
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kondisi rumahnya yang kotor bahkan rumahnya beralaskan tanah liat dan 

berdinding anyaman yang terbuat dari bambu sehingga kondisi tersebut terlihat 

miris. Kondisi yang miris seperti ini tentunya di perhatikan oleh pemerintah 

setempat sehingga bisa merubah pola hidup mereka melalui programnya, dan 

seharusnya tidak mengabaikan masyarakat yang keterbelakangan mental 

(berkebutuhan khusus).   

Kabupaten Ponorogo tidak hanya terkenal dengan budaya dan kesenian yang 

tersohor hingga ke mancanegara akan tetapi di Kabupaten Ponorogo masih 

menyimpan banyak masyarakat yang mengalami latar belakang kemiskinan, 

tentunya dalam kondisi keterpurukan dan memilukan ini kurang mendapat 

perhatian pemerintah. Berkebutuhan khusus cenderung memiliki fisik yang mirip 

seperti mata yang kecil, telingga memiliki ukuran yang berbeda dan lidah yang 

menonjol sehingga mereka cenderung tumbuh lebih lambat. Mereka mencapai 

tujuan dengan kecepatan yang berbeda-beda tentu itu akan menjadi hal penting 

untuk tidak saling membandingkan orang berkebutuhan khusus satu dengan yang 

lainnya terhadap kondisi perkembangannya.  

Selain itu, warga seharusnya sadar pendidikan sehingga dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mencari akses yang paling mudah 

dan dekat untuk memperoleh pendidikan. Kebanyakan mereka sulit mendapat 

pendidikan karena di sebabkan adanya kendala biaya dan jarak akses jalan yang 

harus ditempuh sulit serta begitu  jauh. Tentunya bukan hanya masyarakat 

Ponorogo saja yang mengetahui tentang adanya kampung yang keterbelakangan 

mental ini, bahkan seluruh Indonesia sebagian melihat atau mengetahui keadaan 

tersebut melalui media massa atau media sosial. Selain kondisi tersebut di perparah 

lagi dengan jalan untuk menuju kekawasan kampung dan di pengaruhi dengan 
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kurangnya air bersih, hal tersebut menyebabkan mereka hidup dalam kondisi yang 

semakin membuat hidup prihatin.   

Penyandang orang dengan gangguan jiwa merupakan setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik dan mental, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri, 

proses untuk memberdayakan yang menekan pada proses memberikan 

kemampuan kepada masyarakat agar menjadi budaya. Mendorong dan memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan harus di tujukan kepada 

kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Jadi pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi 

kemampuan yang mereka miliki yaitu masyarakat sebagai pihak  yang menaruh 

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.  

Masyarakat di Desa Sidoharjo ini khususnya masyarakat yang mengalami 

keterbelakangan mental yang banyak mendapatkan perbedaan perlakuan dari 

masyarakatnya baik perbedaan dari segi psikologis, sosial maupun dalam politik. 

Orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, mengenai stigma dan 

perilaku diskriminatif dan lain sebagainya kajian ini menjadi menarik untuk di 

lakukan di Kabupaten Ponorogo bawasannya menjadi salah satu sebagian 

masyarakatnya banyak mengalami keterbelakangan mental (retardasi mental) dan 

di kenal dengan julukan sebagai kampung idiot tersebut.  

Hal ini menjadi salah satu hal yang begitu penting untuk di teliti mengenai 

bagaimana bentuk-bentuk sigma dan perilaku diskriminatif yang telah di terima 

oleh masyarakat kampung idiot di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Berdasarkan data dari BPS (badan pusat statistik) Ponorogo dan dinas 

sosial Kabupaten Ponorogo serta bentuk reaksi atau respon dari masyarakat Desa 
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Sidoharjo yang mengalami keterbelakangan mental atas stigma dan perilaku 

diskriminatif yang mereka terima.   

Pihak keluarga ini adalah pihak yang paling terdekat sekaligus yang 

berhubungan langsung dengan orang atau pihak yang mengalami keterbelakangan 

mental tersebut. Kelainan ini berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental 

sehingga tampak aneh, seperti tinggi badan pendek menyerupai orang mongoloid 

maka sering juga di kenal dengan mongolisme muncul akibat berkebutuhan khusus 

dapat bervariasi mulai dari yang tidak tampak sama sekali.  

Kondisi geografis dengan Desa Sidoharjo sekarang ini menurut peneliti 

terletak di ujung selatan Kecamatan Jambon, desa ini merupakan pemekaran dari 

Desa Krebet sejak tahun 2007. Di sebelah selatan, desa ini merupakan berbatasan 

dengan Desa Watu pathok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan dan Desa Krebet Kecamatan 

Jambon, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jonggol Kecamatan 

Jambon, sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan dan Desa Watu Pathok Kecamatan Bandar Pacitan.4  

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terletak pada 

ketinggian 325 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 

20002500mm/tahun, dengan temperatur 21-23°C di karena kan desa ini terletak 

didaerah perbukitan yang tandus dan terjal.5  

                                                            
4 Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, Tahun 2012,  
5 Ibid.   
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1.2. Rumusan Masalah  

Masalah pokok yang perlu untuk di ingat bahwa tak ada yang bisa mencegah 

kelainan genetika dan ini bukanlah kesalahan siapa pun, ini bukanlah suatu cacat 

mental melainkan keterbatasan atau lambat belajar dan tidak terlalu buruk, karena 

sering kali penyandang berkebutuhan khusus ini memiliki bakat yang berbeda juga 

unik. Perkembangan mereka tentu bergantung pada mutu perhatian, pendidikan 

yang layak, dan pengalaman sosial yang diterima kebanyakan trapis juga 

menyarankan agar orang tua selalu menyertakan mereka dalam setiap kegiatan 

keluarga bantuan lainnya.  

Berdasarkan dengan latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah 

yakni:  

1. “Bagaimana upaya pemberdayaan sosial bagi orang berkebutuhan khusus di 

Desa Sidoharjo?”  

2. “Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 

pemberdayaan sosial bagi orang dengan berkebutuhan khusus di Desa Sidoharjo?”  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat yang 

mengalami berkebutuhan khusus yang ada di Desa Sidoharjo guna mengetahui apa 

penyebab terjadinya orang berkebutuhan khusus tersebut :  

1. Mengetahui proses pemberdayaan sosial orang berkebutuhan khusus di 

desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses 

pemberdayaan sosial di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo.  
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1.4.Kegunaan Penelitian  

Hasil dari sebuah penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik 

untuk peneliti selanjutnya.  

1. Secara akademis   

a. Manfaat dari peneliti untuk membantu kontribusi memecahkan masalah 

pada masyarakat dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang 

mengalami berkebutuhan khusus. 

b. Menangani secara langsung atau ikut dalam membantu komunitas untuk 

mengatasi persoalan orang kebutuhan khusus.  

c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.  

2. Secara praktis   

a. Masukan untuk pihak yang menangani, harapan selanjutnya dapat 

memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan masalah cara 

memberdayakan bagi masyarakat yang mengalami berkebutuhan khusus.  

b. Bagi pemerintah, perlu ada suatu tindakan dari pemerintah Kabupaten 

Ponorogo secara langsung untuk ikut turun mengatasi berbagai macam 

persoalan yang terkait orang kebutuhan khusus tersebut.  

c. Bagi komunitas, penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu 

mengatasi orang berkebutuhan khusus.  

1.4.Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Desa Sidoharjo yang terletak pada sebelah selatan Kecamatan Jambon yang 

masyarakatnya ternyata memiliki sebutan yang unik di kalangan masyarakat luas. 

Hal ini di karena kan banyak warganya yang mengalami retardasi mental atau 

keterbelakangan mental. Isu yang berkembang dari masyarakat sekitar adalah 

terjadinya perkawinan sedarah antar warga dalam satu kampung tersebut. Letak 
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desa itu memang benar-benar terisolir dari kehidupan masyarakat luas. Belum lagi 

minimalnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat sekitar yang masih rendah.   

Dengan sebutan kampung idiot Desa Sidoharjo maka pemerintah desa maupun 

daerah harus berupaya untuk menghilangkan sebutan tersebut dengan cara 

memberikan pemberdayaan terutama untuk meningkatkan kualitas gizi dan juga 

pendidikan untuk masyarakat dengan berkebutuhan khusus, supaya di kemudian 

hari tidak ada kelahiran anak atau masyarakat dengan menderita berkebutuhan 

khusus.  

Supaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat yaitu pemerintah 

melakukan pemberdayaan terhadap warga penyandang cacat yaitu pemerintah 

melakukan pemberdayaan terhadap warga penyandang cacat di Kabupaten 

Ponorogo dengan cara pendekatan terhadap tokoh masyarakat Desa Sidoharjo, 

pendataan terhadap penyandang cacat yang ada di Desa Sidoharjo. 

Kondisi ekonomi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan pada 

kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kemampuan 

pemenuhan kebutuhan keluarga penyandang berkebutuhan khusus merupakan 

salah satu yang menjadi perhatian utama, mengingat mayoritas keluarga yang 

mempunyai  anggota yang keterbelakangan mental tingkat perekonomiannya 

sangat rendah, bahkan dapat di katakan mereka  tergolong miskin.  

1. Proses pemberdayaan sosial orang berkebutuhan khusus berbasis 

Komunitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.  

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses pemberdayaan sosial 

berbasis Komunitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo.  
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