
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan aksesibilitas pelayanan di 

Grhatama Pustaka untuk difabel atau penyandang cacat di Yogyakarta. Seiring dengan 

perkembangan kemajuan dunia informasi yang berperan vital dalam kehidupan manusia, tidak 

ketinggalan pula bahwa perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, masyarakat dituntut 

mampu menyediakan berbagai informasi secara tepat dan prima sesuai dengan harapan secara 

teoretik maupun praktik. Informasi pada setiap perpustakaan merupakan salah satu kebutuhan 

pokok yang harus disediakan guna menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi pemustaka 

kemudian berdampak pada terbentuknya karakter yang baik.(Aziz,2014:15-16) 

 

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Sementara 

dalam bahasa Inggris disebut library yang berasal dari bahasa Latin liber atau libri yang 

memiliki arti buku. Pengertian perpustakaan menurut Sumardji dalam Aziz (2014:16) adalah 

koleksi yang terdiri dari bahan tertulis, tercetak maupun grafis lainnya, seperti film, slide, 

piringan hitam, tape recorderdalam ruangan atau gedung yang teratur dan diorganisasi dengan 

sistem tertentu dapat pula digunakan untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan dan 

sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah 

gedung penyimpanan dokumen, baik tercetak maupun tidak tercetak (digital), disusun secara 

sistematis sesuai dengan pedoman penyusunan tertentu yang di dalamnya terdapat berbagai 



kegiatan administrasi, pelayanan, baik teknis maupun jasa serta dapat digunakan untuk keperluan 

studi, pembacaan, penelitian, rekreasi dan sebagainya.(Aziz,2014:16) 

 

Secara praktik, perpustakaan memiliki tiga kegiatan pokok yaitu Pertama, 

mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi serta 

masyarakat yang dilayaninya, baik pemustaka berkebutuhan khusus atau penyandang cacat 

maupun pemustaka yang normal baik secara fisik atau nonfisik. Kedua, melestarikan, 

memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam kegiatan baik, utuh, 

layak dipakai, karena pemakaian maupun usia. Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi 

untuk siap dipergunakan dan diberdayakan seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk 

dipergunakan pemakaiannya.(Aziz, 2014:32) 

 

Dalam melayani pemustaka difabel, seorang pustakawan harus mampu memahami dan 

menempatkan diri serta menyesuaikan dengan pemustaka yang sedang dilayaninya. Dalam 

pendekatan psikologi lebih dilekatkan pada kegiatan layanan bersifat humanis. Maksudnya, 

bagaimana memberikan layanan yang memanusiakan manusia atau dalam istilah jawa 

nguwongke kepada setiap pemustaka secara professional dan proporsional. Dalam memberikan 

layanan humanis tersebut, pustakawan tentunya juga dituntut mampu berkomunikasi secara 

efektif kepada pemustaka dalam membantu memberikan layanan yang memudahkan akses 

sehingga perpustakaan aksesable bagi pemustaka difabel.(Aziz, 2014:34) 

 

Pengertian penyandang cacat atau difabel sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa penyandang cacat merupakan setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan 

dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari 



penyandang cacat fisik,  penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan 

mental.Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu 

mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang  disabilitas  

didalam  mobilitasnya  secara  tidak langsung  akan  mengalami  kesulitan  dalam melakukan 

aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang  normal secara fisik penyandang cacat  tubuh  

mengalami  kelemahan  dalam menggerakkan  tubuhnya  secara  optimal.(Rusmiyati, 2011:18) 

 

Dalam hal ini, menjadi difable (penyandang cacat) ditengah masyarakat yang menganut 

paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu menghambat ruang gerak para difable 

(penyandang cacat) karena semua sarana umum  didesain khusus untuk orang yang bukan 

penyandang cacat, sehingga tidak  ada fasilitas bagi difable (penyandang cacat). Kurang dihargai 

dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang sering terjadi pada lingkungan difable (penyandang 

cacat).(Prakoso, 2015, p. 1)Aksesibel masih merupakan isu utama dalam gerakan difabel di 

Indonesia. Sebagian besar fasilitas umum yang dibangun di negeri ini tidak aksesibel bagi 

saudara-saudara kita yang difabel.(Iswahyudi, 2010:12) 

 

Aksesibilitas bagi difabel (penyandang cacat) dititikberatkan pada ketersediaan dan 

kelayakan fasilitas yang ramah difabel (penyandang cacat), dimana perencana adalah subjek 

perancang yang bertanggung jawab terhadap aksesibilitas difabel (penyandang cacat) sebagai 

warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.(Prakoso, 2015:3) 

Ketersediaan aksesibilitas yang baik atau sesuai khususnya di perpustakaan Ghratama Pustaka 

akan membuat pemustaka merasakan kepuasan dan memiliki niat untuk kembali lagi 

berkunjung.Pengertian aksesibilitas sudah diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 1997 tentang 

penyandang cacat berbunyi aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang 



cacat guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan.(Putri, 2011:3) 

 

Telah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang menyangkut aksesibilitas 

pelayanan dan fasilitas publik untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pemikiran untuk 

meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat  difabel (different ability) atau sering 

disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan 

(persamaan) kesempatan dan  partisipasi dalam berbagai aspek  hidup dan kehidupan terutama 

yang berkenan dengan masalah  aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta  

pendidikan.(Iswahyudi, 2010:3)Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup  difabel 

yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan  partisipasi dalam berbagai 

aspek  hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan  aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan 

kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran 

konstitusional maupun peraturan perundang undangan di pusat.(Prakoso, 2015:1) 

 

Dalam UUD pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas 

penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, artinya pemerintah 

berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi 

masyarakat..(Prakoso, 2015:1)Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pemberian 

fasilitas akssesibilitas bagi difabel. Pemerintah dan Masyarakat bahu membahu menciptakan 

sarana dan prasarana yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas bagi difabel, dan hal ini diwajibkan 

dalam pasal 8 yaitu: “Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggaraka oleh 

pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.” Fasilitas aksesibilitas 

diharapkan tidak  hanya pada  diterapkan pada wilayah kewenangan Pemerintah saja, namun 



juga fasilitas yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat diharapkan juga dapat memberikan 

aksesibilitas agar difabel dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, khususnya dengan basis 

kemandirian.(Iswahyudi, 2010:7) 

 

 

Tabel 1.1 

Beberapa negara yang memiliki aksesibilitas pelayanan yang cukup baik 

 

No Nama Negara Peraturan tentang Difabel 

1 Inggris 3 landasan hukum untuk difabel : 

1.Disability Discrimination act 1995 

2.Special Education Need and Disability Act 2001 

3.Disability Discrimination Act 2005 

Memiliki Kementrian yaitu Ministry of Disability People 

2 Kanada Ontarians with Disability Acy 2002 

3 Singapura Undang-Undang Difabel Singapura mengacu pada hukum 

inggris 

4 Jepang Jepang tidak memiliki undang-undang khusus difabel 

namun UUD jepang sudah menjamin hak difabel 

Sumber: Iswahyudi,2010 

Negara-negara tersebut telah mencoba menerapkan peraturan untuk  difabel secara 

maksimal. Sehingga kemudahan aksesibilitas hampir sama dengan orang lain. Lebih baik lagi 

difabel bisa berkarya secara maksimal. Apa yang sebenarnya menjadi hambatan pemerintah 

dalam rangka mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya sudah cukup baik ini. 

Hambatan tersebut timbul dari  belum adanya komitmen, serta adanya keragu-raguan apakah 

akan memberi manfaat yang setara dengan anggaran yang harus dikeluarkan.(Iswahyudi, 2010:8) 

Permasalahan  yang  dihadapi penyandang  disabilitas  di  Indonesia   antara  lain 

kurangnya akses informasi atau pelayanan,  kurangnya  fasilitas umum yang mempermudah para 



penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk 

penyandang disabilitas. Misalnya minimnya akses pelayanan di perpustakaan untuk tuna 

wicara,tuna rungu, dll.(Rusmiyati, 2011:18) Disisi lain, kebijakan pemerintah berkaitan dengan 

pemberian kemudahan akses bagi para difabel masih belum dipatuhi sepenuhnya dan juga tidak 

ada sanksi berkaitan dengan diabaikannya pemberian akses kepada para difabel.(Iswahyudi, 

2010:3) 

Tabel 1.2 

Jumlah Penderita Cacat Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di DIY  

Tahun 2003-2013 

Kabupaten / 

Kota 

Tuna 

Netra 

Bisu 

/ 

Tuli 

Cacat 

Tubuh 

Cacat 

Mental 

Penyakit 

Kronis 

Ganda 

Kulon Progo 547 368 1210 1279 184 206 

Bantul 659 547 1856 1739 178 371 

Sleman 592 671 1741 2060 309 261 

Gunung Kidul 1331 1131 3315 2138 505 514 

Kota Yogyakarta 213 164 581 514 335 101 

Total 3342 2881 8703 7730 1511 1453 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, 2016 

Berdasarkan data statistik diatas, jumlahdifabel di Indonesia hingga tahun 2013 mencapai 

2,8 juta atau 1,12% dari total penduduk. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah 

difabel 25620 jiwa atau 0,17% dari total penduduk Yogyakarta. Jumlah kaum difabelyang relatif 

sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat normal, membuat sebagian pelaksana 

kebijakan merasa sepertinya akan tidak terlalu memberikan banyak manfaat jika penyediaan 

pelayanan memperhatikan masalah aksesibilitas. Kemudian, belum  adanya koordinasi 

pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas secara terintegrasi.(Iswahyudi, 2010:8) 

Penyebab lain dari belum terealisasikannya aksesibilitas pelayanan umum bagi 

masyarakat difabel khususnya di perpustakaan adalah belum berjalannya mekanisme reward and 



punishment. Penyediaan aksesibilitas diakui akan menambah jumlah biaya yang harus 

dikeluarkan untuk membangun fasilitas umum, untuk itu harus ada mekanisme yang menjamin 

bahwa meskipun mahal aksesibilitas harus tetap disediakan. Pemerintah selama ini menempatkan 

kelompok  difabel sebagai obyek pasif atas kebijakan karitatif.(Iswahyudi, 2010:3)Dari paparan 

diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan aksesibilitas pelayanan yang diberikan 

pihak Grhatama Pustaka kepada difabel (pendang cacat) di Yogyakarta tahun 2015? 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pelayanan yang diberikan oleh Grhatama Pustaka kepada 

para Difabel di Yogyakarta tahun 2015? 

 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui implementasi kebijakan aksesibilitas pelayanan yang diberikan oleh 

Grahatama Pustaka kepada difabel di Yogyakarta tahun 2015. 

 

 

 

D. Manfaat 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

D.1 Manfaat Teoritis 



Dapat memberikan  manfaat bagi jurusan ilmu pemerintahan untuk memberikan 

referensi dalam pengkajian analisis kebijakan aksesibilitas pelayanan bagi difabel. Dapat 

menjadi rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang. 

D.2  Manfaat Praktis 

Dapat memberi masukan bermanfaat bagi Perpustakaan Grahatama Pustaka 

Yogyakarta. 

E. Kerangka Teori 

E.1 Implementasi Kebijakan Publik 

E.1.1DefinisiImplemetasi Kebijakan Publik 

 

Beberapa definisiimplementasi kebijakan publik menurut Robert Nakamura dan 

Frank S adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan 

kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Jones 

implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara 

menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Menurut Van 

Meter dan Van Horn, implementai kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu, pejabat, kelompok masyarakat yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Tangkilisan, 2003:17) 

 E.1.2 Pelaksanaan Kebijakan 

Menurut Grindle (dalam M. Arsyad: 2006) bahwa proses implementasi kebijakan 

publik hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat 



umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau 

biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari sasaran tersebut. Inilah 

syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Aktivitas penerapan 

implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri dari pelaksanaan kebijakan Content 

yang didalamnya ada enam variabel yaitu: 

 

1) Pihak yang berkepentingan dipengaruhi 

2) Manfaat yang akan dihasilkan 

3) Derajat perubahan yang diinginkan 

4) Kedudukan pembuat kebijakan 

5) Pelaksana kebijakan 

6) Sumber daya yang dikerahkan 

 

E.1.3 Jenis Kebijakan  

 Setiap jenis isu atau masalah memerlukan respon dari kebijakan tertentu, karena itu 

kebijakan public mempunyai beberapa jenis,antara lain: (Nugroho, 2014:151) 

1. Constituent 

Kebijakan constituent adalah jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan Negara 

termasuk di dalamnya kebijakan tentang keamanan Negara. 

2. Distributive 

Kebijakan distributive adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan aau 

manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi. 

3. Regulatory 



Kebijakan regulatory adalah kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan 

perilaku tertentu dari suatu bagi individu atau kelompok. Kebijakan regulatory 

biasanya dibuat untuk mengatasi konflik yang terjadi diantara kelompok. 

4. Self Regulatrory 

Kebijakan self regulatory hampir sama dengan regulatory, hanya saja kebijakannya 

dirumuskan oleh para pelakunya sendiri. 

 

5. Redistributive 

Kebijakan redistributive berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan 

pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan atau hak-hak dari kelompok tertentu di 

masyarakat, yaitu kelompok kaya atau sejahtera ke kelompok lain, yaitu kelompok 

miskin atau kekurangan.  

 E.2   Pelayanan Publik 

Beberapa definisi pelayanan public menurut Miftah Thoha merupakan suatu usaha 

yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu yang 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Sinambela, pelayanan publik adalah sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan menurut Janet 

Denhardt dan Robert Denhardt pelayanan publik adalah salah satu isu tujuan terpenting 

dari administrasi public yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa public, 



urusan-urusan public serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. 

(Zaenudin, 2014:115) 

 

Pengertian Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  

pasal 1 butir 1 dalam Holle (2011:22) yaitu  

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.” 

 

 Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 dalam Holle (2011:22) mendefinisikan pelayanan public sebagai : 

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 

Hakekat Pelayanan Publik antara lain : (Holle, 2011:23) 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di 

bidang pelayanan public. 

b. Mendorong upaya mengefektikan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga 

pelayanan public dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam derap 

langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 



 

Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Zaenudin (2014:92) 

mengemukakan 5 (lima) indikator pelayanan terdiri dari :  

a. Tangible atau ketampakan fisik 

b. Reliability atau reliabilitas  

c. Responsiveness atau responsivitas  

d. Assurance atau kepastian  

e. Empathy atau adanya perlakuan dan perhatian  

E.3   Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat, 

berupa pengadaan atau modifikasi sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari, termasuk 

lingkungan fisik, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang cacat, agar 

mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.(Tarsidi, 2008:9)Menurut 

Demartoto dalam Putri (2011:16) ada dua macam aksesibilitas, yaitu Pertama, 

aksesibilitas non-fisik yaitu berupa pendidikan dan ketenagakerjaan, semua difabel 

memperoleh pendidikan dan pekerjaan.Kedua, aksesibilitas fisik yaitu berupa guilding 

block bagi difabel netra, tangga ramp, pegangan tangan, lift, rambu-rambu lalu lintas, dan 

tanda-tanda.Kedua macam aksesibilitas ini saling mempengaruhi satu sama lain apabila 

berbagai macam hambatan structural dalam bangunan dan fasilitas yang disediakan tidak 

selalu mudah bagi difabel untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal baik dalam 

bidang pendidikan dll.(Putri, 2011:17) 

Beberapa elemen bangunan publik / umum yang harus aksesibel bagi 

difabelmenurut Holmes dalam Sholahuddin (2007:32), antara lain: 



1. Area Parkir 

Seperti tempat parkir kendaraan dan daerah naik-turun untuk kendaraan difabel. 

2. Jalur pedestrian  

Seperti jalur yang digunakan untuk berjalan kaku atau berkursi roda bagi difabel secara 

aman, nyaman, dan tak terhalang. 

3. Jalur pemandu 

Seperti jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk difabel yang memberikan 

panduan arah dan tempat tertentu. 

4. Kamar kecil  

Seperti fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan difabel. 

5. Lift  

Seperti alat mekanis-elektris yang digunakan untuk pergerakan vertical di dalam 

bangunan. 

6. Pancuran / Shower 

Seperti fasilitas mandi dan pancuran yang mengakomodasi kebutuhan difabel. 

7. Pintu  

Seperti tempat masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan 

bagi difabel. 



8. Rambu  

Seperti tanda-tanda bersifat verbal (dapat didengar), bersifat visual (dapat dilihat), atau 

tanda-tanda yang dapat dirasakan atau diraba. 

9. Ramp  

Seperti jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga. 

 

 

Beberapa asas aksesibilitas yaitu pertama, kemudahan yaitu setiap orang yang dapat 

mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

Kedua, kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga, keselamatan yaitu setiap 

bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi 

semua orang. Keempat, kemandirian setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan 

bantuan orang lain. (Sholahuddin, 2007:33) 

E.4   Difabel / Penyandang Cacat 

Kecacatan yang masih dimaknai oleh masyarakat sebagai sifat abnormal, ketidak-

sempurnaan, dan keadaan yang rusak sehingga untuk disempurnakan. Pemaknaan kata 

cacat sebagai ketidaksempurnaan ini menjadi sangat kontroversial jika dikaitkan dengan 

hakikat penciptaan manusia. Identitas manusia jika dipandang sebagai hasil dari sebuah 



proses, maka kecacatan atau ketidaksempurnaan yang dilekatkan pada para penyandang 

cacat dapat juga dimaknai sebagai ketidaksempurnaan dari sebuah proses penciptaan 

manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, 

dimensi spiritual melalui keimanan dan amal sholeh lebih utama dibanding fisik, maka 

tidak ada alasan untuk bersikap diskriminatif terhadap difabel. (Mulyaningrum, 2012:14) 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

menjelaskan bahwa  difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau 

mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan selayaknya. Penyandang cacat sendiri terdiri dari: (1) penyandang cacat fisik; 

(2) penyandang cacat mental; dan (3) penyandang cacat fisik dan mental. Difabel bukan 

hanya merupakan penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau 

perang yang mendapatkan kecacatan dalam perjalanan hidupnya maupun para penderita 

penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik 

gangguan fisik maupun mental. (Anisa, 2015:2) 

 

Menurut Demartoto dalam Putri (2011:17-18) macam-macam kecacatan yaitu: 

a. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara 

lain pada gerak tubuh, pendengaran, pengelihatan, dan kemampuan berbicara. 

b. Cacat mental adalah kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun 

akbibat dri penyakit antara lain : Retardasi mental, Gangguan psikiatrik fungsional, 

Alkoholisme,Gangguan mental organic dan epilepsy. 

c. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis 

kecacatan sekaligus.  

 



 

Istilah penyandang cacat merupakan suatu diskriminasi, kata cacat umum 

digunakan untuk menyebutkan beberapa orang yang memiliki kemampuan mental 

dibawah rata-rata. Untuk mengurangi stigma negatif dalam hal tersebut, maka 

digunakanlah istilah Difabel (Different Ability People) yang berarti manusia yang 

memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang di maksud adalah hanya 

kemampuan fisik saja. (Putri, 2011:18) 

Beberapa hak penyandang cacat menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan PemenuhanHak-Hak 

Penyandang Disabilitas, antara lain: 

1. Bidang Pendidikan 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan pada satuan, jenis, jalur dan jenjang pendidikan dimana penyelenggaraan 

pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan 

Inkusif. 

2. Bidang Pekerjaan 

Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang 

layak, seperti mendapatkan pelatihan kerja guna pembekalan dan peningkatan 

kompetensi. 

 

 

3. Bidang Kesehatan 



Setiap penyandang cacat memiliki hak yang setara dan kesempatan yang sama untuk 

mengikuti setiap kegiatan upaya kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan 

kesehatan. 

4. Bidang Sosial 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan 

sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial. 

5. Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan 

dan menikmati seni, budaya dan olahraga . 

6. Bidang Politik 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan 

pendapat dan berorganisasi. 

7. Bidang Hukum 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan 

dan pelindungan hokum. 

8. Bidang Penanggulangan Bencana 

Penyandang cacat memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan 

fasilitas pelayanan dalam setiap tahap proses penanggulangan bencana. 

F. Definisi Konseptual 

F.1 ImplementasiKebijakan Publik 



Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dipilih pemerintah yang 

dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan atau dalam rangka mencapai tujuan, 

merealisasikan suatu sasaran. 

 F.2  Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, di daerah maupun lingkungan Badan Usaha Milik  Negara maupun 

Badan Usaha Milik Daerah kepada semua warga negara atau penduduk  dalam bentuk 

barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 

F.3Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk penyandang cacat / 

difabel baik berupa fisik maupun non-fisik yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan penyandang cacat agar mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa 

bantuan orang lain atau secara sendiri. 

 

 

F.4  Difabel 

Difabel adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat 

mengganggu orang tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang-orang 

yang normal lainnya. 

 

G. Definisi Operasional 



G.1 Kebijakan 

Berikut variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kebijakan aksesibilitas, 

indikator-indikatornya meliputi: 

1) Adanya pengaruh untuk pihak yang berkepentingan. 

2) Manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui kebijakan yang ditetapkan. 

3) Kebijakan yang menghasilkan tingkat perubahan terhadap kondisi yang ada 

saat ini. 

4) Kebijakan tersebut tepat atau tidak. 

5) Adanya kejelasan tentang pelaksana kebijakan.  

6) Sumber daya manusia yang ada memadai untuk mendukung kebijakan. 

 

 

G.2 Pelayanan Publik 

Beberapa variabel untuk mengukur pelayanan publik, indikator-indikatornya terdiri 

dari :  

1) Pelayanan yang diberikan di wujudkan dalam bentuk tampakan fisik seperti 

gedung, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas layanan lainnya. 

2) Kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

3) Kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara 

ikhlas. 

4) Pelayanan harus diberikan secara pasti. 

5) Adanya perlakuan dan perhatian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 



G.3Aksesibilitas  

Beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas fisik, indikator-

indikatornya sebagai berikut:  

1) Area Parkir 

2) Jalur Pedestrian 

3) Jalur Pemandu 

4) Kamar Kecil 

5) Lift 

6) Pancuran / Shower 

7) Pintu 

8) Rambu 

9) Ramp 

H.       Metode Penelitian 

H.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode  kualitatif. Penugasan tersebut menggunakan metode penelitian 

kualitatif akan tetapi pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif untuk 



mendeskripsikan dengan jelas serta akurat tentang kebijakan aksesibilitas pelayanan 

Grahatama Pustaka bagi difabel di Yogyakarta tahun 2015. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. Makna ialah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Moleong, 2005) 

 H.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada 

perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta karena perpustakaan ini adalah perpustakaan 

baru, dimana semua orang memiliki anggapan bahwa jika perpustakaan tersebut baru 

maka aksesibilitas untuk semua orang baik difabel maupun yang normal (secara fisik 

maupun mental) juga lengkap, pemerintah masih belum berfokus pada aksesibilitas 

khususnya untuk difabel karena jumlah pengguna difabel di Yogyakarta sangat sedikit 

yaitu 25.620 jiwa atau sekitar 0,17% dari jumlah penduduk Yogyakarta, dan biaya 

pembuatan aksesibilitas untuk difabel sangat mahal.  

H.3Jenis dan Sumber Data 

H.3.1 Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data yag dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 

Data dikumpulkan oleh penulis langung dari Perpustakaan Grhatama Pustaka, 



Difabel yang pernah mengunjungi perpustakaan Grhatama Pustaka. (Sugiyono, 

2009) 

H.3.2 Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat.Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, 

artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas 

dan pelayanan difabel. (Sugiyono, 2009) Data-data tersebut adalah Perda terkait 

penyandang cacat / difabel dan pelayanan public, kebijakan aksesibilitas dan 

pelayanan untuk difabelyang bersumber dari Grhatama Pustaka, laporan kemajuan 

setiap bulan. 

H.4Teknik Pengumpulan Data    

Untuk mendapatkan data yang berupa bukti, informasi atau keterangan yang 

mendukung penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa: 

H.4.1 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, dan 

lainnya atau dapat dikatakan teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui 

bahan pustaka dan dokumen atau file. (Sudarwin, 2002)Dokumen yang penulis 

kumpulkan berupa berita dalam Undang-Undang, Perda Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dokumen Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta. 

H.4.2 Wawancara 



Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung secara 

mendalam. (Sudarwin, 2002) Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, 

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Anti selaku kasubbid Pelayanan 

Grhatama Pustaka, Dinas Sosial yang diwakilkan oleh Bapak Waluyo selaku seksi 

jaksen Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta, Bapak 

Sutrisno selaku difabel Tunadaksa, Bapak Agung selaku difabel Tunanetra, Bapak 

Ari selaku bagian Sosial Budaya Bappeda, Bapak Agung selaku kasubbid Kesra 

Bappeda DIY, dan Bapak Syafiie selaku pengurus SIGAB. 

H.4.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya dan panca indera 

lainnya seperti telinga, penciuman, dan kulit. 

 

 

 

H.5Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif 

yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa 

data untuk memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok 

permasalahan secara rinci dan sistematis. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif 



melalui teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.(Pratama, 

2016:21-22) 

Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: (Pratama, 2016:21-22) 

 

H.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedekimian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan di verifikasi. 

H.5.2 Penyajian Data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data ini mengacu pada 

perumusan masalah narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci 

untuk menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada. 

 

H.5.3 Pengambilan Kesimpulan  

Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan proses menganalisis dan 

menggabungkan informasi-informasi yang telah ada terorganisir secara terperinci untuk 

dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan 

penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan 

dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan 

mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar. 


