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ABSTRAKSI 

 

Media massa merupakan sarana komunikasi yang penting bagi masyarakat 

Televisi, radio, surat kabar, majalah, maupun media dalam jaringan (online) semakin 

mudah diakses publik. Namun, dibalik membanjirnya informasi, media massa selalu 

saja menimbulkan persoalan. Terlebih mengenai konten dari media massa tersebut.  

Salah satunya adalah kecenderungan media memberikan “perlakuan khusus” pada 

perempuan,  apalagi perempuan penyandang disabilitas. “Perlakuan khusus” yang 

dimaksud di sini lebih mengarah pada diskriminasi dengan memotret dari sudut 

pandang tertentu yaitu menempatkannya sebagai objek dan bukan subjek. Penelitian 

ini membahas tentang pengalaman bermedia perempuan-perempuan disabilitas. 

Hasilnya menunjukkan bahwa media memberikan ruang terbatas pada perempuan dan 

disabilitas. Perempuan diperlakukan buruk, direndahkan, sebatas menjadi objek. 

Perempuan disabilitas direpresentasikan mewakili sosok yang tidak pandai, bodoh, 

sehingga menjadi obyek yang disalahgunakan. Dalam sinetron, penyandang disabilitas 

digambarkan jarang bergaul. Penggambaran buruk, tidak sesuai kenyataan, sepotong-

sepotong atas perempuan disabilitas di media menunjukkan semacam peminggiran 

media terhadap mereka. Temuan lainnya menunjukkan bahwa media 

merepresentasikan disabilitas tidak dengan rinci, sebatas permukaan. Media massa 

sekadar memotret secara umum  dimulai dari jenis disabilitas  tuli, tuna netra, daksa, 

tuna grahita. Media belum masuk lebih detil ke ragam disabillitas lainnya. 

Kata kunci: perempuan, disabilitas, media, representasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Media massa, dan kini media sosial, menjadi sarana komunikasi yang penting bagi 

masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Televisi, radio, surat 

kabar, majalah, maupun media dalam jaringan (online) semakin mudah diakses publik 

berkat kemudahan memperoleh gawai.  Bahkan, tanpa diminta, informasi masuk 

membanjiri telepon pintar. Namun, dibalik membanjirnya informasi tersebut, media 

massa selalu saja menimbulkan persoalan. Terlebih mengenai konten dari media massa 

tersebut.  

Salah satu persoalan  media massa adalah kecenderungan memberikan “perlakuan 

khusus” pada perempuan,  apalagi perempuan penyandang disabilitas. “Perlakuan khusus” 

yang dimaksud di sini lebih mengarah pada diskriminasi dengan memotret dari sudut 

pandang tertentu yaitu menempatkannya sebagai objek dan bukan subjek. Hal ini terlihat 

jelas misalnya dalam  iklan, perempuan lebih ditampilkan dalam hal tubuh, termasuk 

paras, ketimbang gagasan, pendapat atau sikapnya. Kendati sudah ada sejumlah 

kemajuan, namun perempuan juga acapkali menjadi berita di media dalam nada negatif. 

Bagaimana dengan perempuan penyandang disabilitas? Media sangat jarang 

mengabarkan tentang mereka. Kalaupun ada, lebih pada sosok tertentu yang dianggap 

berhasil, misalnya seorang penyandang disabilitas yang sukses berkarir, berwirausaha, 

berprestasi. Jarang ditemui media yang menceritakan kehidupan sehari-hari seorang 
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difabel, apalagi perempuan difabel. Pada beberapa sinetron misalnya, perempuan 

penyandang disabilitas digambarkan sebagai manusia yang sengsara, miskin, merepotkan 

orang lain. Salah satunya sinetron berjudul “Surat Kecil Untuk Tuhan”  yang pernah 

ditayangkan RCTI pertengahan 2013,  Sinema Pagi bertajuk "Aku Benci Anakku yang 

Buta" ditayangkan Indosiar, Mei 2016. Semuanya memberikan gambaran negatif 

penyandang disabilitas. Adapun di sisi lain, terdapat portal berita yang memberikan ruang 

khusus pada pemberitaan tentang difabel. Portal berita tersebut antara lain portal berita 

perihal difabel yang ditulis oleh Solider, sebuah Kantor Berita Difabel Indonesia, yang 

lebih dikenal melalui situs solider.or.id atau oleh media internal Lembaga Swadaya 

Masyarakat, misalnya Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI pada situs pkbi-

diy.info.  

Merujuk pada latar belakang di atas, Media perlu menggambarkan perempuan 

disabilitas di media sebagai manusia bermartabat yang harus dihormati sehingga 

membantu memajukan masyarakat yang semakin toleran dan terbuka terhadap perbedaan. 

Gambaran ini akan memberi pengetahuan pada masyarakat bahwa perempuan dengan 

disabilitas adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan, membutuhkan 

dukungan secara sosial, ekonomi, pendidikan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Menyimak uraian di atas, masalah yang dirumuskan adalah:  

Bagaimana pengalaman bermedia perempuan dengan disabilitas? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jenis dan isi  media  yang diakses. 

2. Menggali pandangan subyek penelitian atas pengggambaran media tentang 

perempuan dengan disabilitas. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Secara praktis, penelitian dapat memberikan sumbangan bagi perempuan 

penyandang disabilitas dalam bermedia 

2. Secara akademis, penelitian ini memperkuat data awal akses media dan  

penggambaran media tentang perempuan disabilitas 

 

E.  TINJAUAN PUSTAKA 

1. Media dan Perempuan 

Media memiliki sejumlah peran utama yakni  informasi,  hiburan, pendidikan dan 

pemberdayaan. Kini media massa semakin diuji sebagai lembaga penyebar informasi yang 

terpercaya sehingga menjadi rujukan khalayak. Dalam konteks politik, media merupakan 

pilar demokrasi, yaitu menjadi pemantau kekuasaan, khususnya kekuasaan pemerintah. 

Peran ini dimainkan media di Indonesia terutama sesudah peristiwa 21 Mei 1998 yakni 

mundurnya Soeharto dari kursi presiden. Kelahiran Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 memberi ruang lebar bagi media menjalankan kemerdekaan pers, mengawasi jalannya 
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pemerintahan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga semakin 

menguatkan peran media dalam melayani beragam kalangan masyarakat, termasuk 

perempuan. Kendati demikian, kenyataan mengatakan bahwa sejumlah media, terutama 

televisi dan radio, lebih menjalankan peran hiburan ketimbang informasi. Riset Listiorini 

(2007: 31) menemukan antara lain program Sinetron Remaja di televisi secara tematik 

mengeksploitasi kekurangan fisik (difable), yakni menggambarkan perempuan lemah 

mental, misalnya sinetron “Wah Cantiknya”. 

Menilik dari sisi liputan media, riset yang dilakukan Women Media Center 

(WMC) tahun 2014 menyebutkan laki-laki masih mendominasi liputan media (WMC, 

2014). Penelitian dilakukan terhadap media di Amerika Serikat baik media cetak, 

elektronik maupun media sosial. Pada tahun 2013 terdapat 63,4% penulis, pemegang 

kamera dan produser  laki-laki, sisanya (36,1 %) perempuan. Pada tahun 2014 hanya ada 

perubahan sebanyak 7,3% yang menunjukkan  62,1% berita dihasilkan oleh jurnalis laki-

laki (WMC, 2014: 15). 

Penelitian yang sama menemukan, jurnalis laki-laki lebih banyak  menulis berita  

olah raga (90 %),  cuaca (69%), kejahatan dan keadilan (67%), politik Amerika (65%), 

sains (64%). Jurnalis perempuan lebih banyak menulis pendidikan (55%), agama (50%), 

gaya hidup dan kesehatan (masing-masing 50%). Dari perspektif kesetaraan jender, laki-

laki mendominasi media sebesar 62,1% dibanding perempuan (37,3%), sisanya tidak 

diketahui.  

Bagaimana perlakuan terhadap perempuan di media sosial? Menurut WMC,  

sebanyak  32% perempuan mengalami serangan terhadap nama,  24% dipermalukan, 10% 

mendapat pelecehan fisik, dan 8% pelecehan secara terus menerus. (WMC, 2014: 87). 

 

 



5  

Temuan Oyelude dan Alice (2012) misalnya mengatakan akses informasi bagi 

perempuan seringkali terbatas karena faktor budaya, agama dan kadang sosiologi. 

Mengutip Fasola, kedua peneliti ini juga menyebutkan bahwa banyak kesulitan dihadapi 

perempuan di negara berkembang dalam akses informasi seperti ketidaksadaran lembaga 

keuangan mikro. Akibatnya,  banyak sumber yang tersedia tidak dapat diperoleh. 

Perempuan bahkan menghadapi kebijakan diskriminatif dari masyarakat umum ketika 

mencari bantuan keuangan dari lembaga keuangan padahal dalam kenyataan mereka lebih 

rajin mengembalikan pinjaman. 

 

2. Perempuan Disabilitas 

Bagaimana dengan perempuan difabel atau disabilitas? Bagaimana media 

mengabarkan tentang mereka? Perempuan disabilitas mengalami diskriminasi dan 

kekerasan berlapis (Roosmawati dalam Haryono, 2013: h.67). Diskriminasi bukan hanya 

disebabkan karena mereka penyandang disabilitas tetapi karena identitas sebagai 

perempuan yang sebagian besar hidupnya dalam kemiskinan. 

Pada  tahun 1998 beberapa aktivis  penyandang catat memperkenalkan istilah baru 

mengganti kata catat dengan difabel yang artinya different ability (Masduqi, 2010: 20). 

Namun Masduqi berpendapat perubahan istilah tersebut tidak banyak memberi perubahan 

pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap penyandang catat. Post-modern model atau 

social model melihat kecacatan sebagai persoalan sosial yang menyangkut sistem ekonomi 

kebijakan dan prioritas terhadap distribusi sumber daya, kemiskinan, pengangguran dan 

sistem palayanan medis. Social model seperti digambarkan Oliver (Masduqi, 2010: 27) 

membedakan dengan individual model yang banyak didominasi paradigma medis. 
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Ketidakadilan jender menimpa perempuan penyandang cacat karena mereka 

terpinggirkan dalam semua aspek kehidupan seperti akses  informasi, pendidikan, pekerjaan 

dan kesehatan (Komardjaja, 2010: 32). Perempuan penyandang cacat, terutama di negara 

berkembang, dibiarkan dan disembunyikan, kebutuhan dan hak mereka diabaikan. Mereka 

mengalami diskriminasi lantaran mereka perempuan, cacat dan miskin. Penyandang cacat 

perempuan di pedesaan memiliki permasalahan lebih berat karena tingkat pendidikan lebih 

rendah sehinga tidak tahu bagaimana cara mengakses berbagai fasilitas dan pelayanan. 

Selain itu di pedesaan tidak terdapat pendidikan, pekerjaan dan alat bantu untuk mobilitas 

fisik yang memadai sehinga mereka tertinggal dan terlantar. Mason dalam bukunya 

Working Against Odds mengatakan banyak perempuan penyandang catat mengalami 

diskriminasi karena kecacatan dan bukan kerena jender (Komardjaja, 2010: 40). 

 

3. Media dan Disabilitas 

 Media merupakan faktor penting dalam mengubah pandangan orang terhadap 

disabilitas. Media  tidak memotret  sakit mental (mental illness) secara positif atau 

produktif sehingga memberi manfaat bagi  masyarakat (Romer dan Jameison dalam Pfister, 

2014). Televisi memberikan sedikit kepercayaan kepada publik bahwa orang dengan sakit 

mental dapat sembuh atau menjadi warga yang produktif dalam masyarakat. Media berita 

dan hiburan menyajikan gambaran dramatik menyeluruh dan distortif atas sakit mental dan 

menekankan bahaya, kejahatan dan kesulitan diprediksi. Ciri-ciri orang dengan sakit mental 

cenderung digambarkan tidak menarik, gagal dalam hidup dan menjijikkan bagi orang lain 

dan jarang memberi keuntungan dari perlakukan seseorang dan membuat seseorang takut 

(Pfister, 2014).  
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Studi yang dilakukan di Inggris tentang penggambaran pers atas orang dengan 

disabilitas  mengatakan bahwa tiga perempat (77%) responden mengutip artikel pers yang 

negatif tentang difabel; hanya sepertiga (35%) mengabarkan secara positif. Sebanyak 94% 

mengatakan penggambaran pers atas disabilitas dalam isu yang sama adalah “tidak adil” 

(unfair) dan 76% mengatakan volume bernuansa negatif secara “signifikan meningkat.” 

Sebanyak 91% mengatakan terdapat hubungan antara penggambaran pers yang negatif 

dengan meningkatnya bahaya atau kejahatan kebencian (hostility/hate  crime). Sebanyak 

empat dari sepuluh (42%) menyarankan pemerintah bertanggungjawab atas kenaikan pers 

negatif dan bahaya ke arah orang dengan disabilitas (Disability Rights UK dan Political 

Lobbying and Media Relations, 2012). 

 Studi lain menunjukkan media cenderung melihat orang dengan disabilitas sebagai 

tidak memiliki tubuh ideal, juga cenderung membingkai atlet perempuan sebagai “sexually 

different”. Dengan demikian  dimaksudkan pula  bahwa atlet perempuan dengan disabilitas  

dan memiliki wajah “difable”  memiliki dua minoritas. Ia tidak hanya disingkirkan karena 

perempuan, tetapi juga karena tingkat disabilitasnya (Hargreaves and Hardin, 2009). 

 Media cetak, televisi dan bahkan bioskop telah melakukan sejumlah survei pada 

perlakuan media terhadap orang dengan disabilitas, atlit atau bukan atlit. Kesimpulannya, 

kehadiran penggambaran stereotipe terhadap disabilitas, seperti rasa kasihan (compassion), 

kekaguman (admiration), semacam pembohongan (victimization) atau penghadiran emosi 

(pathos)  (Schantz & Gilbert dalam de Léséleuc,  Pappous and Marcellini, 2010).  

 Gejala menutupi jenis tertentu dari orang dengan disabillitas juga terus berulang, 

khususnya  menutupi kelemahan mental dan kelumpuhan otak. Di sisi lain penelitian 

menemukan penggunaan berlebih-lebihan kursi roda sebagai emblem atau simbol dari 
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disabilitas. Hasil ini dapat diterjemahkan ke dalam aturan-aturan masyarakat: sementara 

beberapa orang dengan disabilitas “dipertontonkan” (exhibited), dan yang lain lebih baik 

disembunyikan (de Léséleuc,  Pappous and Marcellini, 2010).  

 Perihal isi media, Lachal menekankan misalnya, dalam hubungan dengan disabilitas 

tema seksualitas tidak pernah menjadi pilihan, sehingga menciptakan gambaran  asexual 

terhadap orang dengan disabilitas, seks menjadi isu kedua bagi disabilitas. Studi ini 

menyimpulkan bahwa perlakuan media atas olahragawan/wati dengan disabilitas 

menunjukkan perhatian yang kecil pada olahragawati (perempuan), mereka pada umumnya 

jarang ditampilkan (de Léséleuc,  Pappous and Marcellini, 2010).  

 Studi tentang sikap orang terhadap disabilitas menemukan pandangan para ahli 

bahwa mereka berharap dapat melihat lebih banyak orang dengan disabilitas di televisi dan 

media utama (mainstream) sebagai contoh atau role models dalam kepemimpinan sehingga 

dapat membawa perubahan. Ini akan menjadi kekuatan besar dalam mengubah sikap 

masyarakat terhadap orang dengan disabilitas (Aiden and  McCarthy, 2014) 

 

4. Representasi Disabilitas dalam Media 

Merujuk pada studi-studi mengenai perempuan disabilitas pada sub bab 

sebelumnya, menimbulkan pertanyaan baru: Bagaimana media merepresentasikan 

disabilitas?. Memahami bahwa budaya merupakan sebuah sistem pembagian makna (Hall, 

1997: 1),  untuk itulah dalam upaya memperluas makna yang dibagikan ini, diperlukan 

sebuah medium. Bahasa merupakan media yang secara spesifik membuat individu sadar 

akan sesuatu, dan dari situlah makna diproduksi dan dipertukarkan. Stuart Hall (1997: 17) 

mengemukakan bahwa representasi merupakan produksi makna dari satu konsep tertentu di 
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dalam pikiran melalui bahasa. Representasi adalah jembatan antara konsep dan bahasa yang 

memungkinkan kita membedakan antara sesuatu yang nyata dan fiksi. Makna yang 

diproduksi terjadi secara terus menerus yang kemudian tertanam dan membawa pemaknaan 

tertentu di dalam diri seseorang ketika pancaindranya menangkap satu stimulus yang dapat 

dimaknai. Mary Talbot (2007: 5) mengemukakan bahwa dalam dunia modern, media 

memegang peranan paling penting dalam pembagian makna tersebut. Hal ini digambarkan 

pula oleh Stuart Hall dalam sebuah circuit of culture yang meliputi representasi, identitas, 

regulasi, konsumsi dan produksi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Circuit of Culture (Talbot, 2007: 5)  

 

Memperhatikan gambar circuit of culture di atas, sebuah representasi tidak bisa berdiri 

sendiri melainkan terhubung dengan proses produksi atas representasi, konsumsi, identitas, 

dan regulasi. Pada prinsipnya, representasi tidak dapat dipahami dalam kondisi yang 

“terisolasi.” Artinya, sebuah representasi bisa dipahami jika dihubungkan dengan konteks 

Representation 

 

Production 

 

Consumption 

 

Identity 

 

Regulation 
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sosial yang meliputinya.  

Representasi merupakan sebuah proses yang arbitrer. Pemaknaannya berbeda antara 

satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain. Lebih dalam lagi, pemaknaan 

berdasar  tataran ideologis seseorang. Bahasa merupakan media yang secara spesifik 

membuat individu sadar akan sesuatu, dan dari situlah makna diproduksi dan 

dipertukarkan. Makna hanya bisa dibagi dengan akses bahasa yang dipahami secara 

bersama. Oleh karena itu, tidak pernah lepas dari efek struktural di sekitarnya. Fairclough 

(1989:74) mengemukakan adanya pembagian sistematis yang menghasilkan sebuah relasi 

sosial dari sebuah representasi. Pembagian ini melihat bagaimana (1) subjek yang memiliki 

efek untuk mencirikan sebuah identitas sosial; (2) relasi antar subjek yang 

merepresentasikan relasi sosial; dan (3) konten yang merepresentasikan sebuah 

pengetahuan. Pembagian sistematis di atas kemudian dapat menjadi acuan bagaimana relasi 

yang hadir melalui representasi di dalam teks media. Representasi ini hadir baik dengan 

menggunakan gambar maupun bahasa dan narasi yang digunakan untuk mendeskripsikan 

sesuatu.  

Terkait dengan disabilitas, media memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam 

merepresentasikan disabilitas. Bendukurthi and Raman (2016: 136) mengemukakan  media 

memegang dua peran utama dalam merepresentasikan disabilitas: (1) membentuk gagasan 

tentang tingkah laku penyandang disabilitas, dan (2) menciptakan kesadaran bagi 

penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Di sisi lain, 

Longmore (2003) mengemukakan bahwa setiap tampilan media dan bahasa yang digunakan 

untuk merepresentasikan disabilitas memiliki peran penting  membangun citra  dan  

kepercayaan diri  penyandang disabilitas.  
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Disabilitas dalam media sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan 

menjadi pihak minoritas. Penempatan disabilitas sebagai pihak minor menjadikannya objek 

yang tidak memiliki kuasa dalam sebuah representasi media (Bendukurthi and Raman, 

2016: 136).  Selain objektivikasi disabilitas dalam media, kerap kali media justru tidak 

menampilkan disabilitas dalam tampilan medianya (misrepresentasi). Pada media berita 

misalnya, masih sedikit media yang memberitakan tentang isu disabilitas meskipun Dewan 

Pers sudah meluncurkan panduan untuk meliput disabilitas (cnnindonesia, 2014).   

Diskriminasi dalam media terhadap penyandang disabilitas sebenarnya hampir sama 

dengan konsep ‘mata lelaki’ yang ada pada hasil penelitian Laura Mulvey (Storey, 2015: 

109). Penelitian  melihat bagaimana representasi perempuan dibentuk oleh sudut pandang 

laki-laki, sedangkan pada representasi tentang disabilitas hal serupa juga terjadi. 

Representasi disabilitas dalam media sering kali dibentuk dari sudut pandang orang-orang 

yang tidak menyandang disabilitas tersebut (Bendukurthi and Raman, 2016: 136). Oleh 

sebab itu, representasi disabilitas dalam media cenderung menjadikan disabilitas sebagai 

objek yang tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri.  

Penelitian  Iman Purnama (2013) yang melihat representasi disabilitas di media 

National Geographic Indonesia (NGI) dan Voice+, menunjukkan bahwa  kedua media ini 

melakukan representasi secara berbeda. Di satu sisi, NGI merepresentasikan disabilitas 

sebagai kaum yang kreatif dan mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari sedangkan 

Voice+ menitikberatkan representasinya pada prestasi yang dihasilkan oleh disabilitas. Dari 

representasi media ini menunjukkan bahwa NGI mengedepankan wacana mengenai hak 

asasi manusia penyandang disabilitas sedangkan pada Voice+ menyampaikan keunggulan-

keunggulan disabilitas dan terjebak pada stereotipe tentang heroisme.  
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F.  METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berfokus pada pengalaman bermedia 

perempuan disabilitas di Yogyakarta. Mengikuti Emzir (2010: 2), riset kualitatif berpusat 

pada  fenomena sosial dan  pemberian suara atas perasaan dan presepsi  partisipan yang 

menjadi subyek. Pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan  pemahaman pengetahuan 

sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah. 

 Penelitian dengan  metodologi kualitatif memiliki sejumlah ciri yaitu: 

1. Lebih menonjolkan kata, kalimat, atau narasi daripada  angka dan data statistik. 

Dilakukan secara intensif di mana peneliti memiliki keterlibatan dalam 

mengonstruksi makna. 

2. Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah responden yang hanya merespon atau 

sampel sebab  tidak bermaksud menggeneralisasi data. Riset kualitatif lebih 

menganggap sumber sebagai partisipan, informan (pemberi informasi), atau 

subjek riset.  

3. Lebih bermaksud menggali data secara lebih mendalam dan menyeluruh 

ketimbang luas sehingga subjek penelitian tidak banyak. Penggalian data 

dihentikan bila peneliti merasa data yang dikumpulkan telah mencukupi atau tak 

ada lagi data baru. 

4. Sifatnya luwes dan tergantung konteks saat ditemui di lapangan sedangkan 

analisis data bisa dilakukan tanpa menunggu terkumpulnya seluruh data.  
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5. Prosedur riset lebih bersifat empiris-rasional di mana peneliti berangkat dari 

data lapangan lalu mengangkatnya ke ranah teoritis untuk menghasilkan 

proposisi atau teori baru. 

6. Realitas dilihat sebagai sesuatu  yang dinamis,  produk konstruksi sosial yang 

juga dinamis. Maka tidak ada realitas tunggal karena setiap peneliti menciptakan 

kenyataan sebagai bagian dari proses risetnya. 

7. Dalam riset kualitatif kenyataaan atau realitas bersifat menyeluruh, tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Maka peneliti berusaha membangun  interelasi antara 

aktivitas, pengalaman, kepercayaan, kebutuhan, dan norma dalam konteks 

alamiah. Ini dilakukan untuk mendapatkan analisis dari berbagai sisi atau 

multianalisis. 

  

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik analisis dalam studi kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman 

(Miles dan Huberman dalam Narindra, 2008:95-96) yang meliputi reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dari catatan 

tertulis di lapangan sejak awal penelitian. Ini sekaligus merupakan proses analisis untuk 

menentukan mana yang dikode, mana yang dibuang, meringkas sejumlah bagian dan cerita-

cerita yang berkembang. Lebih lanjut, reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dalam riset ini, reduksi data dilakukan dari hasil observasi dan wawancara dengan 
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sejumlah perempuan disabilitas. Transkrip wawancara merupakan  serangkaian jawaban 

narasumber, disederhanakan ke dalam asbtraksi atau kata kunci.  

Penyajian data merujuk pada  sekumpulan  data tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan  serta pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan 

dan verifikasi dilakukan saat peneliti mencatat  keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi  

yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi. Dalam penelitian ini penyajian data 

diwujudkan dalam bentuk tabel atau narasi yang khas hasil wawancara. Sajian data ini 

sudah mengandung penjelasan atau uraian yang mengarah pada suatu kesimpulan. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek atau narasumber dalam penelitian ini adalah enam perempuan penyandang 

disabilitas. Dua di antaranya adalah aktivis di komunitas  penyandang disabilitas. Dua 

orang yang diwawancara, Puji dan Sri adalah penyandang tuna daksa atau cacat fisik.  

Subyek lain adalah dua remaja perempuan penyandang Tuli yaitu Ratih dan Anjar, 

keduanya adalah mahasiswi. Dua lagi penyandang tuna netra yaitu Sundari, yang  pernah 

aktif di sejumlah komunitas difabel. Subyek terakhir adalah Maryam, seorang mahasiswi. 

Semua narasumber berdomisili di Yogyakarta. Seluruh nama informan telah disamarkan 

atas permintaan informan dan dengan tujuan untuk menjaga privasi.  
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G. JADWAL PELAKSANAAN 

 

Kegiatan 

Bulan 

5 6 7 8 9 10 

1. Penyusunan proposal dan studi 

pustaka 

           

2. Wawancara dan Observasi       

3. Pengolahan data       

4. Analisis dan interpretasi data       

5. Penyusunan laporan        

6. Penggandaan dan penjilidan       

 

 

 

H. BIAYA PENELITIAN 

Keterangan Jumlah 

(rupiah) 

Total 

(rupiah) 

1. Honorarium Peneliti  

- Peneliti: 6 x 2 x Rp 400.000,00 

- Asisten: 2 x Rp 500.000,00 

 

4.800.000,00 

1.000.000,00 

 

 5.800.000,00 

2. Fotocopi bacaan pendukung dan materi 

wawancara yang dibutuhkan 

   500.000,00    500.000,00 

3. Kertas, tinta, alat tulis serta bukti dokumentasi 

yang dibutuhkan untuk penelitian (observasi 

maupun wawancara) 

  1.000.000,00  

4. Transportasi dan fee narasumber @200.000,00  1.200.000,00 

5. Konsumsi diskusi peneliti temuan wawancara 

(12 kali) 

@100.000,00  1.200.000,00 

6. Konsumsi pertemuan wawancara (12 kali) @200.000,00  2.400.000,00 

7. Penggandaan proposal dan laporan penelitian      400.000,00 

Jumlah Perkiraan Biaya Penelitian  12.500.000,00 
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BAB II 

DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan isi media yang diakses serta 

menggali pandangan subyek atau narasumber penelitian atas pengggambaran media tentang 

perempuan dengan disabilitas. Peneliti memilih subyek penelitian yang sesuai dengan topik 

penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah enam perempuan aktivis di komunitas  

penyandang disabilitas. Dua orang yang diwawancara, Puji dan Sri adalah penyandang tuna 

daksa atau cacat fisik.  Subyek lain adalah remaja perempuan penyandang Tuli yaitu Ratih  

dan Anjar, keduanya  mahasiswi. Pada penelitian ini, digunakan istilah Tuli (dengan huruf 

kapital ‘T’), bukan bisu tuli atau tuna rungu. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil diskusi 

dengan penyandang Tuli, istilah bisu tuli dianggap sebagai sebuah pelemahan bagi para 

penyandangnya. Tuli, diterjemahkan secara harafiah dari kata ‘deaf’ dalam bahasa Inggris. 

Terminologi ini dibedakan dengan ‘mute’ yang berarti bisu/diam/tidak berkomunikasi 

sedangkan penyandang Tuli dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Istilah Tuli juga 

dibedakan dengan tuna rungu. Tuna rungu mengandung kata ‘tuna’ yang bermakna sebagai 

‘tidak memiliki’ atau ‘tidak mampu’ sedangkan penyandang Tuli merasa bahwa mereka 

memiliki kemampuan sekaligus kata Tuli menjadi identitasnya.  Dua narasumber lain 

penyandang tuna netra adalah Sundari  dan Maryam.  Semuanya ada enam perempuan 

penyandang disabilitas yang berdomisili di Yogyakarta. Berikut akan dijelaskan profil dari 

masing-masing subyek penelitian. 
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1. Puji  

Puji adalah seorang perempuan penyandang tuna daksa atau cacat fisik. Ia 

merupakan salah satu tokoh pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CIQAL 

(Center for Improving Qualified Activity in Life People with Dissability) yang didirikan 

pada 8 Oktober 2002. Puji  pernah berkarya di Yayasan Bakti Nurani, organisasi sosial 

pertama di Indonesia, dibentuk alumni Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Puji 

berusia 53 tahun,  menikah dan memiliki seorang anak yang bersekolah di tingkat 

SMA. 

  

2. Sri 

Sri juga seorang  penyandang cacat fisik  yang menggunakan tongkat penyangga 

untuk bergerak dan berjalan. Ia berumur 53  tahun, menikah, dan dikaruniai seorang 

anak berusia 22 tahun. Ia bersama Puji mendirikan komunitas CIQAL.  Sri memiliki 

banyak aktivitas  di kalangan komunitas difabel dan masyarakat pada umumnya. Salah 

satu aktivitas yang penting adalah menjadi komisioner di lembaga penyelenggara 

pemilihan  umum di kabupaten Sleman, DIY. 

3. Ratih 

Ratih adalah penyandang Tuli berusia 21 tahun. Ratih memiliki hobi melukis dan 

menulis. Saat ini dia berstatus sebagai mahasiswa Pendidikan Kriya di Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY). Ratih aktif menjadi anggota Deaf Art Community (DAC).  

4. Anjar 

Anjar adalah penyandang Tuli berusia 19 tahun. Ia merupakan  lulusan Sekolah 

Menengah Seni Rupa (SMSR) jurusan Seni Keramik dan  bekerja sebagai perias 
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pengantin di Yogyakarta bersama kakaknya. Jika sedang melakukan rias pengantin, ia 

menghabiskan waktu dengan menjaga keponakannya yang masih kecil.  Anjar aktif di 

Deaf Art Community (DAC) dan sering ikut tampil  dalam pembacaan puisi visual 

(dengan bahasa isyarat) dan menari hiphop. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti 

dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat bernama Henny. 

5. Maryam 

Maryam merupakan perempuan penyandang tuna netra berusia 22 tahun. Maryam 

adalah seorang mahasiswi angkatan 2013 yang sedang menjalani praktik kerja lapangan 

di kampusnya. Ia  aktif sebagai anggota organisasi khusus tuna netra Persatuan Tuna 

Netra Indonesia (PERTUNI) sejak tahun 2015. 

6. Sundari 

Sundari adalah perempuan tuna netra berusia 46 tahun. Ia bekerja dengan 

memberikan jasa pijat di rumah bersama suaminya,  Yanto. Tetapi beberapa tahun 

belakangan ini Pak Yanto sudah tidak memijat lagi karena serangan stroke sehingga 

Sundari yang berperan sebagai tulang punggung keluarga.  Sundari memiliki dua anak, 

Rini yang duduk di kelas 1 SMA dan Ari yang duduk di kelas 6 SD. Selain bekerja 

sebagai pemijat  Sundari juga aktif dalam kegiatan LSM seperti Sasana Integrasi dan 

Advokasi Difabel (SIGAB), CIQAL, Sentra Advokasi Perempuan Difabel (SAPDA), 

PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim 

Indonesia), dan kegiatan lain seperti pengurangan resiko bencana. Sundari bekerja 

sebagai juru pijat sejak tahun 1999 di Tangerang lalu pindah ke Yogyakarta tahun 2008 

dan membuka klinik pijat di rumahnya.  
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BAB III 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini ingin mengetahui jenis dan isi media yang diakses perempuan 

disabilitas di Yogyakarta serta hubungannya dengan penggambaran media tentang 

perempuan dengan disabilitas. Subyek penelitian terdiri atas perempuan tunanetra, 

perempuan  Tuli serta perempuan tuna daksa yang masing-masing berjumlah dua orang. 

Hasil penelitian menjelaskan pengalaman bermedia  masing-masing informan atau subyek 

yang pemaparannya dibagi berdasarkan jenis disabilitasnya. Semua pemberi informasi 

dalam penelitian ini diberikan nama samaran demi kepentingan privasi. 

 

A. PENGALAMAN BERMEDIA PEREMPUAN TUNA NETRA 

Temuan pertama dimulai dengan pengalaman bermedia perempuan tunanetra. Dua 

informan penelitian tunanetra terdiri dari latar belakang usia dan profesi yang berbeda-

beda. Narasumber perempuan tuna netra pertama bernama Sundari dan merupakan 

perempuan tuna netra berusia 46 tahun. Ia bekerja dengan memberikan jasa pijat di rumah 

bersama suaminya. Selain bekerja sebagai pemijat, perempuan tuna netra ini  juga aktif 

dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seperti SIGAB,  CIQAL, SAPDA,  

PERTUNI, ITMI. Sedangkan narasumber perempuan tuna netra kedua  bernama Maryam, 

seorang  mahasiswi berumur 23 tahun angkatan 2013 dari sebuah perguruan tinggi negeri. 

Ia duduk di   semester 7,  sedang menyusun tugas akhir untuk kelulusan  Sarjana Strata 1. 

Latar belakang usia serta profesi kedua informan memengaruhi pengalaman  dalam 

mengakses media serta pendapat perihal penggambaran media tentang perempuan 
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disabilitas. Pada dasarnya, kedua informan sama-sama mengakses televisi sebagai media 

dominan dalam memperoleh informasi, namun Sundari lebih banyak menggunakan radio 

dibandingkan Maryam. Alasannya, Maryam saat ini lebih sering mengakses internet 

sehingga jarang menggunakan radio. Selain itu, kedua informan sama-sama tertarik pada 

konten berita, meskipun tema berita yang dipilih berbeda. Sundari mengatakan bahwa ia 

lebih tertarik menyaksikan dan mengikuti berita bertemakan sosial dan kemanusiaan serta 

tidak terlalu tertarik pada berita yang mengandung unsur politik. 

“Kalau aku sukanya berita yang sifatnya sosial. Aku nggak suka politik 

karena bikin gemes. Tapi kalau sosial aku suka. Misalnya ada bencana, lalu 

apa tindakan pemerintah.. Misalnya lagi, kalau ada masalah publik seperti 

kesulitan membuat KTP atau kesulitan yang lain” (Sundari, 8 November 

2016). 

 

Berbeda dengan Sundari yang gemar menyaksikan berita bertemakan sosial dan 

kemanusiaan, Maryam lebih tertarik  mengikuti berita-berita  kriminalitas. Katanya, 

ketertarikannya lebih besar ketika menyaksikan berita kriminal, terutama ketika 

kriminalitas tersebut terjadi di Yogyakarta. 

“Lebih ke kriminal sih mbak, terus berita yang lintas Jogja.  Misalnya di 

Jogja ada kejadian apa gitu, kan itu seru, kok dia jahat banget,  kok tega 

banget sih. Jadi bikin penasaran….” (Maryam, 16 November 2016). 
 

Selain tema berita, perbedaan profesi di antara kedua informan juga berpengaruh 

pada tujuan mereka dalam mengakses berita di media yang mereka pilih. Sundari 

menyatakan bahwa sebagai ibu rumah tangga, ia memang masih lebih banyak mengakses 

berita melalui radio. Namun di jam-jam tertentu, ia akan memilih televisi dan mengajak 

sang anak untuk menyaksikan berita di televisi sebagai upaya untuk “mengenal dunia”. Hal 

ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut: 

“Anakku kan sukanya nonton film, tapi bapaknya sering bilang ‘ayo ngerti 
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donya yuk’ maksudnya biar mengerti dunia  kan.. supaya tidak ketinggalan. 

Jadi itu kalau televisi. Cuma jam-jam tertentu…” (Sundari, 8 November 

2016). 
 

 Berbeda dengan Sundari yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Maryam yang 

berprofesi sebagai mahasiswi lebih banyak mengakses televisi dan internet sebagai sarana 

informasi dan hiburan setelah beraktivitas di kampus. Selain berita, Maryam gemar 

menyaksikan film dan mendengarkan lagu-lagu di televisi maupun mengunduhnya di 

aplikasi Youtube maupun mesin pencari Google melalui komputer maupun ponselnya. 

Sebagai seorang mahasiswi, Maryam banyak memperoleh referensi mengenai film dan lagu 

dari lingkungan sekitarnya, yakni teman-temannya.  

“Aku suka cari-cari lagu atau film... Kalau sekarang semua suka tapi karena 

temenku suka Michael Learns to Rock Band, jadi aku ikut download…” 

(Maryam, 16 November 2016). 

 

Maryam bahkan memiliki sebuah aplikasi khusus yang dapat mengubah tulisan 

menjadi suara yang telah dimilikinya sejak kelas 2 SMA. Meskipun memiliki kegunaan 

yang sama, namun setiap media memiliki nama aplikasi yang berbeda-beda. Di ponselnya, 

aplikasi tersebut bernama Talks, lalu di android aplikasi yang digunakan adalah Talkback, 

namun di komputer, aplikasi tersebut bernama Jaws. Aplikasi inilah yang sangat membantu 

Maryam untuk dapat mengakses atau mengunduh novel maupun segala informasi dan 

hiburan di Google, Facebook atau berbagai website yang dinginkan tanpa khawatir 

memiliki keterbatasan sebagai kaum difabel. Meskipun begitu, berbagai aplikasi ini tetap 

memiliki kekurangan, yakni hanya mampu mengubah teks menjadi suara, namun belum 

dapat mengubah gambar menjadi suara. Kekurangan aplikasi ini tidak menyurutkan 

semangat Maryam dalam mengetahui informasi terkini yang ingin diketahui, maupun 

mengunduh novel, film atau lagu yang disukai. 
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“Iya mbak, sangat membantu sekali. Kalau nggak gitu kan kita cuma bisa 

berkutat dengan pendengaran di radio dan tv doang kan. HP pun cuma untuk 

telepon, nggak bisa akses google dan yang lainnya kan. Terus difabel 

sekarang ini kayak di facebook nih, chatting dengan orang.. kan mereka 

nggak tau kalau aku nggak bisa lihat…” (Maryam, 16 November 2016). 

 

Media merupakan faktor penting dalam proses membentuk maupun mengubah 

pandangan seseorang mengenai suatu pihak, tidak terkecuali pihak perempuan disabilitas. 

Setelah penggambaran mengenai jenis media yang diakses kedua informan perempuan tuna 

netra, peneliti menelisik lebih jauh pandangan mereka tentang bagaimana media 

menggambarkan kaum disabilitas, terutama kaum disabilitas perempuan. Penggambaran 

yang disajikan dapat dilihat melalui cerita film atau sinetron di televisi  maupun dalam 

konten berita.  

Dalam menceritakan kaum disabilitas, kedua informan memiliki pendapat yang 

sama. Kedua informan sama-sama menyatakan bahwa penggambaran media mengenai 

kaum disabilitas  di sinetron  terkesan kurang natural dan kontradiktif dengan realita 

kehidupan kaum difabel. Di beberapa sinetron di televisi, kaum difabel digambarkan 

sebagai kaum yang teraniaya dan sangat butuh dikasihani.  Banyak sinetron yang 

memperlihatkan kaum disabilitas sebagai kaum yang tidak berdaya dan tidak mampu 

menghadapi kehidupan selayaknya masyarakat di lingkungan sosial sekitarnya. Kedua 

informan sepakat bahwa kaum disabilitas merupakan kaum yang sama dan setara dengan 

kaum awam yang lain, sehingga seharusnya diperlakukan secara wajar dan tidak perlu 

diistimewakan. 

“Tapi sinetron itu dibuat-buat. Disabilitas diistimewakan….Kita itu ada dan 

bisa ya karena kita sendiri,  bukan dengan kita harus digandeng-gandeng, 

didudukkan di depan, disuruh ngomong banyak seperti kita diraja-ratukan 

padahal kita kan ga perlu begitu.  Jadi yang wajar saja, biasa saja. Diberikan 

kesempatan…” (Sundari, 8 November 2016) 
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Maryam menambahkan, selain sinetron sebenarnya terdapat film yang mengisahkan 

kaum disabilitas secara wajar dan ideal serta tidak berlebihan. Film yang dimaksud berjudul 

Jingga. Ini merupakan film drama Indonesia yang tayang pada tahun 2016 dan 

mengisahkan perjuangan hidup sekelompok anak penyandang tuna netra. Film tersebut, 

menurut Maryam, berusaha menggambarkan kaum disabilitas dengan sangat wajar, tidak 

hanya dari sisi kesedihan tetapi juga kekuatan dan kemampuan kaum disabilitas beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar sama dengan kaum awam pada umumnya. Melalui film Jingga, 

Maryam juga berpesan bahwa kaum disabilitas memiliki akses yang sama dengan yang 

lain, sehingga selayaknya diperlakukan sama juga dengan kaum yang lain.  

“Tergantung ya mbak... kan tayangan itu tergantung pada persepsi pembuat 

dan persepsi penonton. Kalau kita mau ambil film Jingga itu bagus… Bahwa 

difabel itu juga ada susahnya, tapi mereka bisa mengakses HP, 

tongkat…Kalau mau ditonjolkan ya dua sisi, jangan cuma sisi negatifnya… 

Kan kita semua sama. Akses kita sama, makan juga makan nasi kan, jadi 

penginnya sih begitu. Jadi gimana memberitahukan kepada masyarakat 

bahwa difabel sama …” (Maryam, 16 November 2016). 

 

 

 

B. PENGALAMAN BERMEDIA PEREMPUAN  TULI 

Peneliti melakukan wawancara terhadap dua orang perempuan Tuli yaitu Anjar dan 

Ratih. Istilah Tuli oleh kalangan difabel khususnya penyandang Tuli dianggap lebih tepat 

ketimbang tuna rungu. Istilah Tuli dianggap lebih positif, apa adanya. Informan Tuli 

pertama adalah Anjar, berusia 19 tahun, lulusan Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) 

jurusan Seni Keramik dan bekerja sebagai perias pengantin di Yogyakarta. Anjar bekerja 

sebagai perias pengantin bersama kakaknya. Jika sedang melakukan rias pengantin, Anjar 

menghabiskan waktu dengan menjaga keponakannya yang masih kecil.  Anjar aktif di DAC 
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dan sering ikut tampil  dalam pembacaan puisi visual (dengan bahasa isyarat) dan menari 

hiphop.  

Informan Tuli kedua bernama Ratih. Ia penyandang Tuli berusia 21 tahun, memiliki 

hobi melukis dan menulis,  kuliah di Pendidikan Kriya di Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY). Ratih aktif di DAC. Pada saat wawancara  Ratih sedang mempersiapkan pawai 

akbar difabel di museum Sonobudoyo Yogyakarta.  

Baik Anjar maupun Ratih, keduanya menghabiskan waktu yang berbeda dalam 

mengakses media. Anjar mengemukakan bahwa ia menghabiskan waktu paling banyak satu 

jam untuk mengakses media, sedangkan Ratih 2-3 jam sehari. Waktu yang dihabiskan 

merupakan waktu total yang dipakai untuk mengakses media, tidak hanya satu atau dua 

jenis media saja. 

Media yang sering kali diakses oleh kedua informan antara lain, media sosial 

(Facebook dan Instagram), koran, situs internet, televisi, dan film. Pada dasarnya, media 

yang diakses Tuli adalah media yang sifatnya visual. Saat seorang Tuli menonton televisi, 

sebisa mungkin ia mencari tayangan yang menghadirkan penerjemah bahasa isyarat. Jika 

tidak, mereka akan menonton dengan menebak gestur dan ekspresi wajah yang tampil di 

televisi, misalnya saat menonton sinetron. Hal ini dikemukakan oleh Anjar sebagai berikut: 

“Kalau TV paling melihat kegiatannya. Cuma melihat gestur-gesturnya 

doang tapi nggak tau isinya apa. Tapi kalau film luar negeri baru paham 

karena kan ada teksnya di bawah, film Indonesia  nggak ada.” (Anjar, 11 

November 2016) 

 

Ketika Tuli menonton film, mereka memilih film berbahasa asing yang memiliki 

subtitle (teks terjemahan yang terdapat di bagian bawah film) ketimbang film Indonesia 

yang tidak menggunakan subtitle. Kecuali beberapa film yang menampilkan tokoh Tuli dan 

 

 



25  

menggunakan bahasa isyarat. 

Anjar dan Ratih lebih banyak mengakses media sosial seperti Facebook dan 

Instagram. Instagram mereka gunakan untuk mengunggah foto-foto saat mereka jalan-jalan 

sedangkan facebook mereka gunakan untuk mencari informasi. Anjar lebih sering aktif 

mengikuti perkembangan informasi di facebook, karena di sana terdapat banyak teman tuli 

sering mengunggah informasi seputar acara GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan 

Tuna Rungu Indonesia). Selain itu, pembicaraan yang diunggah di media sosial juga 

menjadi informasi baru bagi Anjar dan Ratih. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai 

Donald Trump, presiden Amerika Serikat yang diskriminatif terhadap penyandang 

disabilitas.  

“Kalau saya sih nggak suka lihat karakter Trump itu. Nggak suka ngeliat 

dari karakternya... Karena dia nggak suka disabilitas dan dia juga nggak 

suka muslim. Banyak orang yang tinggal di Amerika  mau pindah karena 

Trump  jadi presiden. Soalnya dia juga mengabaikan orang-orang 

disabilitas.” (Anjar, 11 November 2016). 

 

Pendapat mengenai Donald Trump juga dikemukakan  Ratih seperti berikut ini: 

“...Lainnya aku tahu Donald Trump itu sebelumnya sudah menyalonkan diri 

menjadi presiden. Mungkin ada rencana memberantas ISIS di Suriah, tapi 

batal,  cuma sebagian. Terus melihat video Donald Trump yang tidak suka 

dengan disabilitas. Aku lihat di CNN, karena ada penerjemah  jadi Aku tahu 

bahwa Donald Trump tidak suka dengan disabilitas. Aku tidak tahu kenapa, 

intinya Aku nggak suka Donald Trump yang tidak suka dengan disabilitas. 

Aku lihat beritanya seperti itu.” (Ratih, 11 November 2016) 

 

Berita yang sedang menjadi sorotan Anjar dan Ratih  saat diwawancara adalah topik yang 

sama. Keduanya menyoroti sikap  Presiden Amerika Serikat yang mendiskriminasi 

penyandang disabilitas. Keberpihakan kepada sesama disabilitas ditunjukkan Anjar dan 

Ratih dalam hal mengikuti perkembangan berita, yakni berita yang menyangkut persoalan 

disabilitas. Keberpihakan Ratih terhadap isu disabilitas juga ia tunjukkan dari ketertarikan 
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membaca berita di koran. Ratih memiliki ketertarikan mengikuti berita seputar  ekonomi, 

seni, kewirausahaan, berita kriminal, cerita dan artikel yang memberikan motivasi. Ia 

mengemukakan bahwa dengan membaca, ia  cepat paham dan tahu situasi di masyarakat. 

Bagaimana masalah ekonomi yang dihadapi, dan terutama bagaimana masalah  ekonomi 

untuk para difabel. Terutama bagi difabel yang tidak mendapat kartu bantuan sosial dari 

pemerintah. Ratih juga sering membagikan berita-berita itu kepada teman-temannya. 

Situs-situs yang dibagikan melalui sosial media menjadi acuan bagi Anjar dan Ratih 

untuk mencari informasi dan saling memberikan komentar tentang berita terbaru yang 

hangat dibicarakan di Facebook. Melalui media sosial, informasi yang sering diikuti Anjar 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tuli, atau informasi tentang pengalaman 

diskriminatif yang dialami penyandang Tuli  dari masyarakat sekitarnya. Selain Facebook 

dan Instagram, media sosial yang juga digunakan  Ratih adalah Whatsapp, BBM dan 

DifNews untuk mendapatkan berita seputar disabilitas.  

 Menonton televisi memiliki dua fungsi, fungsi untuk mendapatkan informasi dan 

fungsi hiburan. Pada tayangan berita di televisi seperti di TVRI, terdapat penerjemah 

bahasa isyarat sehingga baik Anjar dan Ratih bisa memahami isi beritanya. Kendalanya, 

kolom penerjemah bahasa isyarat itu berukuran kecil untuk dilihat. Selain TVRI, Ratih 

mengakses berita di National Geographic dan CNN, yang juga memiliki kolom penerjemah 

bahasa isyarat. Berbeda dengan Ratih, Anjar mengemukakan bahwa ia mengalami kendala 

saat menonton televisi. Ia seringkali melihat berita bersama saudara atau teman yang bisa 

mendengar, lalu minta diceritakan ulang isi beritanya.  

“Yang  sulit itu waktu mengakses televisi. Soalnya berita-berita, misalnya 

berita-berita artis itu orangnya ngomong. Trus kan dia nanya sama orang 

yang denger itu ngomong apa? Trus terakhir pas dijelasin ngomongnya udah 
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pendek-pendek dan dia nggak paham karena nggak ada penerjemah bahasa 

isyarat. Ada satu lagi berita buat temen tuli yaitu TVRI. Walaupun ada 

penerjemah bahasa isyaratnya tapi tetep aja tidak jelas yang disajikan, trus 

kecil juga.” (Anjar, 11 November 2016). 
  

Kendala terbesar yang dialami Anjar dalam mengakses televisi adalah terbatasnya akses 

penerjemah bahasa isyarat. Penerjemah bahasa isyarat hanya terdapat pada berita di TVRI 

dan ukurannya sangat kecil. Penerjemah juga tidak terdapat dalam tayangan-tayangan 

hiburan maupun pada tayangan infotainment yang ia tonton. Hal ini  menyebabkan Anjar 

meminta saudaranya yang ikut menonton untuk menceritakan kembali isi tontonannya. 

Berita yang diceritakan ulang seringkali menjadi lebih singkat ketimbang berita yang 

ditonton, sehingga Anjar sering kali mencari berita terkait di situs internet agar 

mendapatkan informasi lebih lengkap.  

 Tayangan televisi yang sifatnya hiburan juga pernah diakses oleh Ratih, meskipun 

saat ini belum ada penerjemah bahasa isyarat maupun subtitle untuk tayangan hiburan. 

Ratih lebih sering membaca running text yang ada di bagian bawah tayangan televisi dan 

isinya tidak selaras dengan tayangannya. Ratih lebih banyak membaca karena ia menjadi 

lebih paham ketimbang harus menebak gesture yang ada di televisi. Ia mengemukakan 

bahwa ia kerap kali menyingkir ketika ia ikut menonton bersama keluarga tetapi ia tidak 

mengerti apa yang ditontonnya. 

“Aku suka nonton itu karena ada akses juru bahasa, penerjemah meskipun 

itu di pojok kecil. Kalau di televisi aku cuma suka lihat dari ekspresi dan 

gerak tubuhnya tapi tidak tahu ngomongin apa. Kalau kumpul keluarga, 

kalau nonton TV, aku ikut nonton tapi kalau tidak mengerti aku pergi”. 

(Ratih, 11 November 2016) 

 

Keterbatasan penerjemah bahasa isyarat pada tayangan-tayangan televisi yang bersifat non 

berita menjadi kendala juga bagi Tuli dalam mengakses media televisi. Pilihan  tontonan 
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menjadi terbatas dan mereka hanya bisa menebak gesture dan ekspresi dari masing-masing 

lakon.   

Ketika Tuli menonton film, mereka lebih memilih film yang memiliki subtitle. 

Anjar misalnya, baru saja menonton film ‘Dr. Strange’ di bioskop karena film tersebut 

memiliki subtitle. Ia juga pernah menonton film yang bertema difabel seperti ‘Ayah 

Mengapa Aku Berbeda’ dan ‘My Idiot Brother’. Untuk film tentang difabel, Anjar 

menonton karena kedua film tersebut diangkat dari novel. Judul yang sama juga 

dikemukakan oleh Ratih sebagai film yang ia tonton. Selebihnya, ia juga menonton film 

dari luar Indonesia yang juga menampilkan disabilitas seperti ‘Hear Me’ dari Thailand, 

‘Mama I Love You’, dan ‘BARFI’ dari India.  

Mengenai potret disabilitas di media, seperti dalam film, tidak digambarkan sesuai 

dengan kenyataan yang setiap hari dihadapi  penyandang disabilitas. Misalnya dalam film 

“Ayah Mengapa Aku Berbeda”, Anjar mengemukakan bahwa bahasa isyarat yang 

digunakan pada film tersebut berbeda dengan yang ia gunakan sehari-hari. Film yang 

ditonon menggunakan bahasa isyarat SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) sedangkan 

Anjar tidak menggunakan SIBI dalam berbahasa sehari-hari. Ketidaksesuaian berikutnya 

adalah budaya Tuli yang tidak berbicara dengan cepat. Menurut Anjar, tokoh Tuli dalam 

film tersebut berisyarat terlalu cepat sehingga sulit dipahami. Ratih juga menggarisbawahi 

bahwa potret disabilitas dalam film, kerap kali diambil sepotong-sepotong dari keseluruhan 

potret disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Tuli memiliki budayanya masing-masing 

dan memiliki identitas yang unik. Hal ini yang sering luput dalam potret media. Realita 

bahwa disabilitas sering menerima tindakan diskriminatif dari masyarakat di sekitarnya 

merupakan salah satu potret media yang sesuai dengan kenyataan.  
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Pada poembahasan mengenai pengalaman bermedia perempuan Tuli, ada dua hal 

penting yang perlu dibahas dalam sub bab yang khusus, yakni mengenai representasi 

disabilitasn di media menurut perempuan Tuli dan pembahasan mengenai kendala yang 

dihadapi oleh perempuan Tuli terutama dalam hal komunikasi.  

 

1. Representasi Disabilitas di Media Menurut Perempuan Tuli 

Mengenai representasi disabilitas di media, Ratih mengemukakan bahwa media 

merepresentasikan disabilitas tidak dengan rinci. Artinya bahwa media hanya mengambil 

potret disabilitas secara umum seperti tuli, tuna netra, daksa, tuna grahita dan sebagainya. 

Media belum merepresentasikan disabilitas yang lebih rinci, misalnya saja disabilitas yang 

belum diketahui oleh masyarakat luas seperti bipolar ataupun kategori lain dalam istilah-

istilah disabilitas.  

“Film Indonesia belum maksimal menggambarkan mengenai disabilitas 

seperti tuli, tuna netra, daksa, idiot dan lainnya. Yang maksudnya lebih rinci 

belum ada. Mungkin masyarakat belum paham ketika melihat itu. 

masyarakat juga belum tahu apa itu bipolar dan istilah-istilah dalam 

disabilitas.... Biasanya kalau ada diskriminasi itu sama dengan realita… 

Adegan di film Indonesia itu kan adegannya dibuat-buat sehingga tidak 

sesuai… Kalau biasanya komunitas itu kan ada identitasnya sendiri-sendiri, 

tapi kalau di film itu hanya diambil sedikit-sedikit. Mungkin perilakunya 

hampir sama, menangis, marah, sakit itu hampir sama, emosinya hampir 

sama tapi kalau yang lain tidak.” (Ratih, 11 November 2016). 

 

Ratih juga menyebutkan bahwa khususnya dalam film Indonesia, disabilitas tidak 

direpresentasikan dengan cukup baik. Film Indonesia masih banyak memberikan bumbu 

dramatis untuk menguras emosi penonton dan seringkali yang direpresentasikan di media 

tidak sesuai dengan kenyataan. Media dipandang Ratih hanya mengambil sepotong-

sepotong dari keseluruhan kompleksitas budaya dan identitas sebagai disabilitas.  
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Ratih menyebutkan bahwa dalam komunitas tuli terdapat budaya sendiri, atau ketika 

Anjar menyebut  dalam budaya Tuli, berbicara selalu pelan-pelan, tidak cepat. Hal ini yang 

luput direpresentasikan oleh media mengenai disabilitas.  

Aku paling suka peran  Dinda yang pemerannya yang jadi tuli biarpun dia 

denger tapi dia suka peran di film itu. Tapi aku ngerasa kenapa yang di film 

itu malah yang denger yang main. Kenapa nggak  tulinya langsung yang 

main. Karena ada banyak pendapat orang-orang yang mau masuk di film itu 

tentang tuli itu harus tuli. Maksudnya ada banyak... banyak orang yang 

berpendapat kenapa yang bermain peran jadi tuli itu malah orang dengar 

kenapa nggak orang tulinya langsung. Kalau di film mengatakan, ayah 

mengapa aku berbeda, itu kurang bagus. Soalnya... bukan nggak bagus, agak 

kurang.... soalnya di film itu orang-orang ngomongnya cepet banget sama 

tuli padahal seharusnya kan budaya tuli itu kalau ngomong sama tuli itu 

harusnya pelan-pelan...(Anjar, 11 November 2016) 

 

Dari pernyataan Anjar dan Ratih di atas, dapat disimpulkan  bahwa media belum bisa 

merepresentasikan disabilitas seperti realita yang mereka hadapi sehari-hari. Ada detil-detil 

yang luput dari kacamata media mengenai disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

pandangan Ratih dan Anjar mengenai penghayatan pemain film yang berperan sebagai 

tokoh Tuli, yang mereka pandang belum cukup menggambarkan bagaimana seoarang Tuli 

berkomunikasi dan berperilaku. Anjar memandang bahwa pemain film yang tidak 

menyandang disabilitas itu tidak memiliki rasa dan pengalaman sebagai seorang disabilitas 

yang tidak bisa mendengar dan bicara.  

 

2. Kendala yang Dihadapi Penyandang Tuli 

 Kendala yang dihadapi oleh penyandang Tuli adalah cara komunikasi yang berbeda 

dengan masyarakat di sekitarnya. Kendala dalam hal berkomunikasi berdampak pada 

sulitnya seorang penyandang disabilitas untuk masuk dan membaur dengan masyarakat. 

Hal ini dikemukakan oleh Ratih: 
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Semua teman disabilitas bisa maju dan dapat mengakses semua media. 

Contohnya tuli, dia bisa masuk ke masyarakat sekitar dan masyarakat bisa 

komunikasi. Dan bisa berpartisipasi ke masyarakat. Itu yang paling utama, 

hambatannya di komunikasi kan sulit. Kalau disabilitas lain kan 

komunikasinya bisa, tapi kalau teman-teman tuli kan komunikasinya sulit. 

Kalau teman-teman yang tidak berpendidikan kan pakai bahasa isyarat alami 

jadi susah. Kalau teman-teman tuli lebih ke visual. Jadi bisa membaca 

gerakan tubuh dan ekspresi. (Ratih, 11 November 2016) 

 

 

Hanya masyarakat yang belajar bahasa isyarat yang bisa memahami penyandang Tuli.  

Terlebih jika penyandang Tuli juga tidak bisa berbahasa isyarat, hal ini juga menyusahkan 

dalam berkomunikasi. Pada media pandang dengar narasumber memiliki kendala untuk 

mengakses karena masih minim program yang memiliki fasilitas penerjemah bahasa isyarat 

sehingga mereka  tidak bisa ikut menonton televisi. Akses media Tuli terbatas pada media-

media yang sifatnya visual. Tidak hanya media massa, di luar kesulitan mengakses media, 

Tuli juga kesulitan dalam mengakses fasilitas publik yang sering kali tidak memiliki tanda-

tanda yang sifatnya visual seperti penunjuk arah di stasiun atau terminal.  

 

C. PENGALAMAN BERMEDIA PEREMPUAN TUNA DAKSA 

Peneliti mewawancarai dua perempuan penyandang tuna daksa, Puji dan Sri, 

keduanya bukan nama sebenarnya,  yang merupakan sosok senior di sebuah lembaga 

swadaya masyarakat bernama CIQAL. Puji ikut mendirikan lembaga ini di tahun 2002 

bersama beberapa rekannya termasuk Sri. Pada saat itu pemerintah belum memiliki 

kepedulian terhadap penyandang disabilitas seperti saat ini. Maka ia dan sejumlah rekannya 

harus mencari dana secara patungan supaya bisa mandiri. Di tengah kesulitan keuangan 

yang mengakibatkan organisasi terbengkalai, ia dan teman-temannya mendirikan CIQAL 

agar organisasi hadir secara legal. Puji juga  pengajar psikologi di  sebuah universitas 
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swasta di Yogyakarta sedangkan Sri pernah memimpin sebuah lembaga pemerintah yang 

mengurusi pemillihan umum. Puji dan Sri merupakan pimpinan  lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) CIQAL. 

 Dari sejumlah saluran media yang bisa diakses, Puji lebih sering membaca media 

cetak lokal yaitu Kedaulatan Rakyat, Bernas,  juga Harian Jogja dan Tribun. Beberapa 

waktu lampau ia membaca Republika. Dalam hal isi media, ia mengutamakan informasi 

atau berita khususnya tentang aktivitas CIQAL karena ia kerap mengundang jurnalis untuk 

menyampaikan kegiatan organisasi kepada publik. Untuk mencari informasi lainnya ia 

mengandalkan media dalam jaringan  (online) seperti Detiknews dan Jogjanews namun kini 

untuk membuka banyak berita ia tidak memiliki  banyak waktu sehingga sedikit membaca.  

 

“...Jujur saja sekarang untuk membuka banyak berita tidak ada waktu, 

sedikit membaca. Lebih banyak mendengarkan televisi di rumah. Kalau 

nonton sekitar 15 menit, karena kadang rebutan sama anak..” (Puji, 8 

Oktober 2016) 

 

Saluran televisi yang kerap ditonton adalah SCTV, TV7, TVOne, Metro, tetapi 

tidak fanatik saluran tertentu. Program yang disukai berjenis dialog dan secara khusus 

menyukai program yang diasuh Deddy Cobuzier. Ia tidak menyukai berita kriminal karena 

menakutkan. 

“Suka nonton DC karena lucu-lucu. Membicarakan hal-hal unik seperti 

halnya Kick Andy. DC tayang hampir setiap hari pukul 19.00. Yang 

menarik, terbaru adalah kasus Mario Teguh saat mengundang anaknya. Ini 

tontonan menarik karena ada kontradiksi sosok Mario Teguh yang selalu 

menyarankan hidup baik tapi sikap terhadap anaknya seperti itu. Gak masuk 

logika, sejelek-jeleknya anak tetap anak, tak ada bekas anak.” (Puji, 8 

Oktober 2016) 

 

Puji memiliki pola mengakses media sebagai berikut. Pagi  hari pengajian, lalu 

mengakses media sebentar kemudian ke kantor. Sore atau malam   menonton berita,  dialog 
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mulai pukul 19.00, kemudian program DC. Di kantor hampir tak pernah mengakses media. 

Selain berita, salah satu program televisi yang juga disukai adalah Kick Andy. 

Menurutnya program ini membahas peran-peran masyarakat atau pemberdayaan 

masyarakat. Misalnya menceritakan seorang perempuan lulusan luar negeri namun 

memberikan ketrampilan menganyam kepada masyarakat. Sosok perempuan yang 

diundang di Kick Andy itu sehari-harinya mengasuh anak tetapi bisa sambil menganyam 

meskipun ditentang suami. Bagi Puji program ini menarik karena berhubungan dengan 

pekerjaan sehari-harinya sebagai aktivis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun 

acaranya sederhana berupa dialog namun memberi inspirasi. Menganyam tapi memberi 

penghasilan. 

Puji juga menonton televisi publik (Lembaga Penyiaran Publik)  TVRI Yogyakarta. 

Stasiun ini menurutnya cukup memberi ruang bagi penyandang disabilitas dengan 

menyediakan waktu khusus yaitu setiap Rabu  pukul 17.00. Namun ia jarang nonton karena 

ketidakcocokan waktu. Ia  dan lembaganya pernah menjadi narasumber tamu di TVRI 

Yogyakarta.  

Sri punya pengalaman tersendiri. Ia juga paling sering mengakses media cetak, 

membaca berita. Beberapa saluran televisi yang dianggap menarik antara lain TVOne dan 

MetroTV terutama berita-beritanya. Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar banyak menyajikan 

sinetron. Salah satu sinetron tentang difabel adalah cerita keluarga dengan dua anak 

penyandang down syndrome. Sinetron ini menceritakan bagaimana keluarga mengajari 

anaknya untuk berhati-hati ketika berinteraksi karena ada hal-hal yang harus diperhatikan. 

Meski menyandang down syndrome anak tidak boleh malu berada di luar rumah. Orangtua 

meminta anaknya berlaku baik pada kakaknya. Ia menuturkan: 
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“Ada sinetron tentang  keluarga dengan dua anak penyandang down 

syndrome. Ketika berinteksi ada hal-hal yang harus diperhatikan, tidak boleh 

malu di luar. Orang tua meminta anaknya berlaku baik pada kakaknya. Lalu 

ada kritikan atau komenter di situs media ini (RCTI). Ada pula  yang 

tersinggung. Di situs RCTI ada macam-macam komentar. Saya setuju kalau 

ada keluarga seperti itu jangan disembunyikan.” (Sri, 8 Oktober 2016) 

 

Kendati bisa menceritakan sinetron ini tapi Sri jarang menonton televisi. Televisi 

kadang memberitakan tentang penyandang disabilitas, misalnya ketika melaporkan 

kegiatan Car Free Day yang dihadiri difabel. Televisi menyiarkan aktivitas difabel dalam 

CFD itu, kemudian mengambil salah satu peserta untuk diwawancara. 

 

1. Representasi Disabilitas di Media Menurut Perempuan Tuna Daksa 

 Menurut Puji, televisi menghadirkan isu-isu yang memberi inspirasi, misalnya 

tokoh-tokoh yang berhasil, penjahit yang sukses, personil yang sukses tetapi belum 

menayangkan masalah-masalah disabilitas, misalnya bagaimana pendidikan inklusi. Media 

telah menyediakan ruang pengenalan lembaga (LSM) difabel,  namun belum berupa 

pendalaman atau memberi solusi seperti acara “Dr Oz” (di Trans TV). Televisi semestinya 

memberikan banyak informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan difabel seperti  

soal glukoma, retardasi mental, dan lainnya sebagai sebuah pengetahuan penting bagi 

masyarakat. 

 Pembahasan tentang difabel di media tidak detil, bukan berupa pengetahuan, 

sekadar keberhasilan seseorang. Katanya:  

 

“Sekadar berita, tak ada yang membahas detil, bukan pengetahuan, sekadar 

keberhasilan seseorang. Sekadar anak bawang, tak ada hal krusial yang 

diangkat, misal penyebab tunanetra. Atau membahas  psikososial, gangguan 
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jiwa, bagaimana peran masyarakat, peran dokter. Selama ini informasi hanya 

meninabubukkan tapi belum tentang masalah mendasar, misal tentang 

pendidikan inklusi, dengan narasumber dari Diknas, guru, dan seterusnya.” 

(Puji, 8 Oktober 2016) 

 

Puji menilai media sekadar menyampaikan informasi dan menjadikan isu difabel 

sebagai anak bawang alias tidak penting atau ala kadarnya. Kalaupun ada, media lebih 

banyak memunculkan sosok perempuan penyandang difabel yang dianggap berhasil namun 

tidak membahas soal kekerasan perempuan difabel, bagaimana kesulitan saat bersaksi di 

pengadilan, bagaimana kondisi dan pendapat korban, serta bagaimana peran polisi. Lebih 

lanjut ia menuturkan: 

“Misal berita kasus perkosaan, disebutkan lokasinya di sini, kasus sedang 

ditangani, tetapi tak pernah dijelaskan sampai di mana penanganannya. 

Hingga kini ada  73 kasus dan hanya  3 yang bisa dibawa ke proses 

pengadilan. Polisi kaget-kaget dengan kenyataan ini. Angka yang 

disampaikan media lebih kecil jumlahnya. Ini seperti seperti gunung es.” 

(Puji, 8 Oktober 2016) 

 

Dalam menayangkan sinetron, misalnya sinetron yang dibintangi  Paramita Rosadi, 

di sana penyandang difabel digambarkan sebagai sosok yang dimanfaatkan laki-laki. Dalam 

sinetron “Air Mata” yang ditayangkan SCTV dan RCTI, si anak grahita bunuh diri.  Selain 

gambar-gambar yang mewakili sosok perempuan tertentu, sinetron di televisi juga amat 

jarang memberikan peran utama pada penyandang difabel. Menurut Puji, penggambaran ini 

beda dengan film di Barat, misalnya “The Rain Man”. Dalam film ini bintang film 

memainkan peran autis yang pandai dan dimanfaatkan kakaknya untuk urusan berdagang 

saham di bursa. Sinetron merupakan salah satu media penyiaran yang memotret perempuan 

penyandang disabilitas. Mereka  digambarkan mewakili sosok yang tidak pandai, bodoh, 

sehingga bisa menjadi obyek yang disalahgunakan. Perempuan penyandang disabilitas juga 

dimanfaatkan laki-laki untuk diperistri lalu meraih harta mertua. Penyandang difabel itu 

 

 



36  

jarang bergaul, maka bila ada perempuan penyandang disabilitas didekati laki-laki kadang 

dianggap sebagai tanda suka. 

 

Mengikuti penuturan Puji, ragam disabilitas yang sering ditampilkan media adalah 

disabilitas  fisik, tuna netra, Tuli namun penyandang disabilitas mental, psikososial, kerdil, 

jarang diberitakan. Yang paling jarang adalah penyandang tourett syndrome atau saradan 

(bahasa Jawa). Ini adalah saradan yang berlebihan, menggerak-gerakkan bagian tubuh 

terus-terusan, misalnya saat di jalan atau di hadapan banyak orang. Kondisi yang lazim 

dijumpai misalnya seseorang yang sering mengedip-kedipkan mata. Orang seperti ini susah 

diterima bekerja. Menurut Puji isu atau penyandang disabilitas jenis ini tidak pernah 

dibahas di media. Penyandang autispun hanya disebut tetapi profilnya seperti apa, juga 

jarang menjadi pembahasan. 

Puji melihat sejumlah alasan mengapa media memotret penyandang disabilitas 

seperti ia kemukakan di depan. Pertama, karena ketidaktahuan media atau jurnalis secara 

detil   sehingga yang ditampilkan hanya tingkat permukaan. Ia memberi contoh: 

“Di televisi  tidak ada berita paralimpik, tak ada laporan langsung (live), 

paling sesekali saja. Artinya, masih belum layak jual oleh media. Beritanya 

tidak dapat mendongkrak iklan, sebatas kulit. Media belum punya 

pemahaman detil tentang disabilitas.  Media itu kadang menggambarkan 

secara keliru. Misalnya, kalimat yang dipakai salah, misal ada kegiatan 

advokasi Perda disabilitas di sebuah kabupaten, informasi yang ditulis hanya 

kulit, bukan esensi misal mengapa Perda diperlukan. Hanya diberitakan 

adanya  aktivitas seperti seminar. Kadang press release yang kami kirimkan 

tidak ditulis. Beritanya sangat simpel sehingga mungkin pembaca tidak tahu 

maksud adanya Perda.” (Puji, 8 Oktober 2016) 

 

Puji memang telah banyak makan asam garam sebagai perempuan yang aktif 

bekerja di LSM Difabel. Namun karena kesibukannya wawancara tidak bisa berlangsung 

panjang  meski tetap bisa memberi gambaran perihal perempuan disabilitas di media. 

 

 



37  

Baginya, kesalahan atau kelemahan media dalam mengabarkan disabilitas disebabkan 

karena ketidaktahuan media atau jurnalis. Faktor lain adalah kepentingan ekonomi media. 

Isu disabilitas bukanlah isu yang menjual sehingga dikabarkan ala kadarnya karena tidak 

dapat mendongkrak perolehan iklan. 

Sri, yang juga telah makan asam garam dalam mendampingi penyandang difabel,  

menuturkan pengalaman dalam berhubungan dengan awak media, para jurnalis, termasuk 

dalam isu paralimpik. Beberapa personil CIQAL acapkali mengundang wartawan untuk 

mendapatkan informasi kegiatan penyandang disabilias. Namun mereka tidak muncul. 

Yang datang dari TVRI. Katanya: 

“Kami mengundang media tetapi tidak hadir, kecuali dari TVRI. Mereka 

yang hadir karena faktor kedekatan,  ada faktor kenal personal dengan kami  

sehingga membuat mereka  pekewuh, meskipun mungkin tidak tertarik 

isunya..” (Sri, 8 Oktober 2016) 

 

Penggambaran media seperti diceritakan Puji dan pengalaman Sri melahirkan 

sejumlah usulan. Sri berpendapat, media perlu memahami tentang disabilitas sehingga 

pemberitaannya pas, tidak hanya garis besar atau kelihatan sebagai isu tidak penting.  

Dalam pandangan Sri, wartawan yang meliput disabilitas tampak seperti amatiran, sosok 

anak muda yang belum punya pemahaman yang banyak tentang disabilitas. Kondisi ini 

memunculkan  bias informasi. Ia mengatakan: 

“Maka pelaku media perlu paham tentang disabilitas sehingga 

pemberitaannya pas, tidak hanya garis besar dan kelihatan bahwa ini isu 

penting. Karena wartawannya seperti amatiran (tentang disabilitas), anak 

muda yang belum punya pemahaman yang banyak, maka ada biasnya. 

Mungkin medianya sudah cukup lama tapi pengetahuan wartawannya 

terbatas. Jadi perlu pelatihan, misal seperti dilakukan Sigab walaupun  baru 

lingkup kecil dengan menghadirkan media elektronik bernama  Solider. 

Perlu juga pelatihan untuk media umum karena selama ini belum ada 

pelatihan bagi mereka.” (Sri, 8 Oktober 2016) 
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Pelatihan bagi wartawan merupakan solusi untuk menghindari atau mengurangi 

penggambaran difabel yang tidak pas di media. Sri mengusulkan, meski tidak mudah 

menemukan waktu yang tepat bagi wartawan untuk mengikuti pelatihan karena kesibukan 

pekerjaan,  pelatihan tentang difabel merupakan hal penting bagi wartawan. 

Dalam pemberitaan paralimpik, menurut Sri,  kalangan media melakukan sebuah 

pendekatan agar  memberitakan kegiatan ini. Di pihak lain, ia juga memotivasi atlit 

penyandang difabel agar semakin bersemangat melakukan latihan.  Ia menuturkan: 

“Ini kan mau paralimpik. Kita memaksakan media (TVRI, ADTV, cetak) 

untuk mau meliput teman-teman yang sedang berlatih, untuk memotivasi 

peserta (atlit), karena mau disorot, ditulis. Ini karena perintah dari atas, 

belum kesadaran sendiri. Kalau muncul di media mereka akan bangga, 

sehingga sangat penting media melakukan kampanye terhadap 

difabel…Media juga belum banyak kenal isu difabel dan kenal teman-teman 

difabel.” (Sri, 8 Oktober 2016) 

 

Pengalaman Sri sebagai salah satu pimpinan di lembaga yang mengurusi 

pelaksanaan pemilu diterapkan di LSMnya. Kedekatan merupakan faktor penting untuk 

membawa media ke komunitas difabel. Dan ketika ia sudah di kantornya yang baru di 

CIQAL dan jarang bertemu awak media maka kegiatannya jarang diliput media. Meskipun 

demikian masih ada media yang sering hadir dan meliput yaitu jurnalis dari Tribun. 

Menurut Sri, secara umum media kurang peduli dan tidak paham difabel. 

Penggambaran atau pemberitaan media tentang difabel hanya ada bila ada rilis ke kantor 

media, tidak ada upaya sendiri dari media. Mereka lebih mengutamakan rilis. Dalam 

pandangan Puji, berita yang memojokkan tidak ada tetapi hanya menyajikan permukaan 

saja, bawang kosong alias tidak penting. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

Studi kepustakaan maupun wawancara kepada para informan yaitu  perempuan 

penyandang disabilitas, membawa penelitian ini pada analisis untuk menjawab 

rumusan masalah, bagaimana pengalaman bermedia perempuan penyandang 

disabilitas. Secara lebih detil, analisis berfokus pada jenis dan isi media yang diakses 

serta pandangan perempuan disabilitas. 

 

A. Jenis Media yang Diakses 

Enam informan dalam penelitian ini menyandang tiga ragam disabilitas yang 

berbeda. Sundari dan Maryam adalah perempuan penyandang tuna netra, Anjar dan 

Ratih penyandang Tuli sedangkan Puji dan Sri mengalami tuna daksa atau penyandang 

disabilitas fisik. Keragaman disabilitas, usia,  pengalaman atau aktivitas para informan 

melahirkan temuan yang unik.  

   Para informan dengan beragam disabilitas mengungkapkan pengalaman  

mengakses hampir semua jenis media dengan pengecualian, penyandang Tuli dan buta 

yang membutuhkan fasilitas khusus.  

 

1. Media Cetak  

Media ini diakses oleh informan penyandang disabilitas fisik yang kakinya 

mengecil sehingga harus  menggunakan tongkat untuk membantu pergerakan tubuh, 

berdiri dan berjalan. Kondisi fisik tidak menjadi penghalang  mengakses semua jenis 
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media. Mereka ada adalah dua aktivis lembaga swadaya masyarakat difabel yang 

berusia 53 tahun dan  berkeluarga. Dalam  perbincangan dengan peneliti keduanya  

mengatakan bahwa media cetak yaitu koran merupakan media massa yang biasa 

mereka akses di rumah. Nama-nama koran Yogyakarta yang disebut Puji adalah 

Kedaulatan Rakyat, Bernas Jogja, Harian Jogja, Tribun Jogja, dan satu koran terbitan 

Jakarta yaitu Republika. Dua koran lokal pertama adalah media cetak yang sudah lama 

hadir di kota Yogyakarta, khususnya Kedaulatan Rakyat yang kerap disebut sebagai 

koran tertua. Harian Bernas memiliki sejarah panjang kepemilikan sehingga 

mengalami beberapa kali perubahan nama. Dalam lima tahun terakhir namanya 

berganti dari Harian Bernas,  Bernas Jogja dan tahun 2017 cukup dengan nama Bernas. 

Harian Republika terbit pertama kali tahun 1993 bersamaan dengan kehadiran Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), tersebar hingga ke sejumlah daerah, 

khususnya di Jawa.  

Selain penyandang tuna daksa, penyandang Tuli juga mengakses media cetak 

karena bentuknya yang visual. Ratih  membaca surat kabar antara lain Tribun Jogja, 

Kedaulatan Rakyat dan Kompas. Sedangkan Anjar membaca novel di waktu luangnya. 

Bagi penyandang tuna netra, media cetak yang sekarang juga hadir dalam bentuk 

digital sangat membantu mereka untuk mengaksesnya. Terutama dengan kehadiran 

aplikasi Talkback dan Jaws yang mengonversi teks menjadi suara sehingga memberi 

peluang mereka dapat mengakses media cetak. Media massa cetak khususnya koran 

merupakan media favorit para difabel. Penyandang tuna daksa, Tuli maupun tuna netra   

mengakses media cetak, koran lokal dan nasional, maupun novel. Aplikasi Talkback 

dan Jaws membantu penyandang tuna netra agar tetap dapat mengakses media cetak.  
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Talkback merupakan layanan aksesibilitas yang membantu pengguna yaitu tuna 

netra dan mereka yang memiliki gangguan penglihatan untuk berinteraksi dengan 

perangkat. Layanan ini menambahkan masukan ucapan, audio, dan getaran ke 

perangkat. Talkback telah terpasang di sebagian besar perangkat Android 

(play.google.com). 

 

Gambar 4.1. Aplikasi Talkback 

(Sumber:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talk

back) 

Sedangkan JAWS (job access with speech) atau JAWS for window merupakan  

software program pembaca layar yang memungkinkan tunanetra mengoperasikan 

komputer layaknya mereka yang berpenglihatan (brailleadaptive.com).  

 

Gambar 4.2. Aplikasi Jaws 

(Sumber:http://www.odorisuonicolori.it/system/files/images/jaws.gif) 
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Jaws merupakan perangkat lunak program pembaca layar JAWS for window 

dirancang berjalan di operating system windows, dilengkapi fitur Talking Installation 

atau panduan instalasi bersuara sehingga seorang tunanetra dapat melakukan instalasi 

secara mandiri. Software ini dikembangkan untuk membantu tunanetra agar dapat 

secara mandiri bekerja menggunakan komputer.  

2. Internet: Media Online dan Media Sosial 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehadiran 

internet dan media baru yakni media dalam jaringan (online)  telah dimanfaatkan  

penyandang disabilitas. Dua  aktivis CIQAL, Puji dan Sri menggunakan kedua media 

ini  untuk mendapatkan informasi maupun berkomunikasi.  Beberapa nama media  

yang mereka akses antara lain Detiknews dan Jogjanews. Detiknews merupakan media 

daring yang populer dan menempati urutan pertama versi Alexa.com sedangkan 

Jogjanews adalah portal berita Jogja dan sekitarnya dengan alamat:jogjanews.ga. 

Media ini memuat berita wilayah kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung 

Kidul. Kedua informan mengakses media cetak maupun media daring terutama untuk 

mengecek informasi perihal aktivitas CIQAL. Keduanya memiliki hubungan dekat 

dengan jurnalis oleh karena pekerjaannya di LSM. Secara khusus Sri memiliki 

pengalaman di lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah sehingga akrab 

dengan jurnalis dan media pada umumnya. Narasumber lebih banyak memanfaatkan 

media  untuk memantau aktivitas organisasinya. Puji dan Sri juga memanfaatkan 

aplikasi media sosial yang ada digadget khususnya Whatsapp untuk berkomunikasi 

sehari-hari. Mereka juga memiliki akun Facebook,  untuk menjalin relasi dengan 

berbagai kalangan. 
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Media daring dimanfaatkan pula penyandang Tuli. Lebih dari itu, Anjar dan 

Ratih mengakses media yang memiliki sifat visual seperti televisi dan film, namun juga 

koran.  Dengan Instagram mereka mengunggah foto sedangkan Facebook dipakai 

untuk mendapatkan informasi, misalnya aktivitas teman tuli yang tergabung dalam 

GERKATIN atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia. Media daring 

dimanfaatkan untuk mengetahui isu-isu terkini termasuk perbincangan perihal Donald 

Trump yang menghebohkan  itu. Sikap diskriminatif Trump menjadi perhatian Anjar 

sebab Trump juga bersikap diskriminatif terhadap disabilitas selain terhadap muslim. 

Temuan ini menjelaskan bahwa perempuan  penyandang  Tuli yang relatif muda dan 

belum menikah juga memiliki tingkat  melek media yang tinggi sekaligus melek politik 

yang tinggi pula. Mereka  mengakses banyak ragam media.  

Media daring digunakan penyandang tuna netra, Sundari dan Maryam, 

meskipun mereka juga mengakses beragam jenis media sosial khususnya Facebook 

dan Instagram.  Media Internet serta aplikasi di gadget mendorong Maryam yang 

masih muda menyimak beragam media dan informasi. Untuk mengakses media audio 

visual, kedua informan menggunakan aplikasi tertentu sehingga dapat mengakses 

suara. Aplikasi  Talks terdapat di telepon selularnya sedangkan di android digunakan 

aplikasi Talkback. Bila menggunakan komputer Maryam memaanfaatkan JAWS. Selain 

Facebook dan Instagram, media sosial yang juga dipakai  Ratih (penyandang Tuli) 

adalah Whatsapp, Black Berry Messanger (BBM) dan DifNews. Semuanya pakai 

untuk mendapatkan berita seputar disabilitas. 

 Temuan ini menyimpulkan bahwa semua informan penyandang disabilitas 

dapat mengakses media daring dan media sosial. Dengan demikian, semua informan 
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dapat mengakses  media cetak maupun media daring.  Tidak ada kesulitan  untuk 

mengakses kedua jenis media tersebut, kecuali penyandang tuna netra yang 

memerlukan fasilitas khusus. Selain itu, semua informan juga  menggunakan media 

sosial untuk berkomunikasi. Informan berusia muda memakainya untuk mengakses 

berita. Penyandang tuna daksa yang telah lama bekerja di LSM difabel memanfaatkan 

media untuk memantau aktivitas organisasi, sedangkan penyandang Tuli menggunakan 

media untuk mencari informasi yang berhubungan dengan  disabillitas.  

 

3. Media Penyiaran dan Film: Televisi,  Radio, Film 

Televisi, yang diakses mayoritas penduduk Indonesia, merupakan  media yang 

banyak digunakan perempuan penyandang difabel. Mengikuti data Nielsen, sekitar 95 

persen penduduk Indonesia menonton televisi (jawapos.com, 25/8/2016). Puji dan Sri, 

penyandang disabilitas fisik menonton televisi di rumah. Puji memilih saluran televisi 

SCTV, TV7, TVOne, dan Metro namun dalam beberapa tahun terakhir, stasiun TV7 

tidak lagi mengudara. Ia lebih mengakses program berita selain program bincang-

bincang  yang diasuh Deddy Corbuzier maupun Andy F.Noya. Program populer Kick 

Andy asuhan Andy F. Noya merupakan program terbaik versi Komisi Penyiaran 

Indonesia (merdeka.com, 2015). Puji tidak mengakses  berita kriminal karena  

menakutkan. 

Media penyiaran televisi  ditonton informan penyandang tuna netra, Sundari 

dan Maryam. Namun Sundari lebih banyak mendengarkan radio ketimbang Maryam 

yang banyak mengakses internet. Sundari lebih suka mengikuti berita bertema sosial 

dan kemanusiaan dan tidak tertarik berita politik. Sebagai ibu rumah tangga, Sundari 

 

 



45  

mengakses radio sambil mengerjakan pekerjaan di rumah dan pada jam-jam tertentu 

menonton televisi bersama anak-anak. 

Program televisi yang kerap ditonton antara lain sinetron dan film. Ketika 

menonton film di televisi, penyandang Tuli ini lebih memilih film asing yang memiliki 

teks terjemahan (subtitle). Menurut mereka, film Indonesia tidak menyertakan teks 

kendati demikian terdapat  beberapa film yang menampilkan tokoh Tuli dan 

menggunakan bahasa isyarat. Anjar dan Ratih hanya bisa menonton gesture atau 

gerakan di televisi tetapi tidak mengerti isinya. TVRI adalah perkecualian karena 

menyediakan penerjemah dengan bahasa isyarat. Maryam, salah satu informan tuna 

netra, mengakses lagu-lagu, film dan berita dari televisi dan Internet. Ratih menyimak 

informasi  di National Geographic dan CNN, yang juga memiliki kolom penerjemah 

bahasa isyarat. Kelemahan media televisi adalah tidak menyediakan  ruang untuk 

penerjemah bahasa isyarat kecuali stasiun TVRI. Namun ruang yang disediakan terlalu 

kecil. 

Puji amat langka mendengarkan radio,  hanya sambil lalu, misalnya ketika 

mengendarai mobil. Radio bukan merupakan media utama bagi perempuan yang 

menyandang disabilitas fisik. Sebagai media penyiaran, radio kurang dimanfaatkan 

khalayak kendati fasilitas radio tersedia di hampir semua telepon selular. Namun bukan 

berarti radio telah mati ditinggalkan pendengarnya karena  terdapat sejumlah warga 

yang mengkses radio untuk mendapatkan informasi maupun hiburan. Radio komunitas 

maupun radio publik atau Lembaga Penyiaran Publik yaitu Radio Republik Indonesia 

acapkali mengundang aktivis atau penyandang difabel berbagi pengalaman. Para 

penyandang disabilitas di  sejumlah kota menyampaikan pendapat, ekspresi, termasuk 
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bernyanyi, berpuisi di studio RRI daerah masing-masing secara bergiliran. LPP RRI 

memiliki siaran khusus berjaringan nasional di Programa 1, mengudara  setiap hari 

Sabtu minggu pertama pukul 08.00 sampai dengan 09.00. 

Selain media cetak dan media daring, penyandang disabilitas dalam riset ini 

juga memanfaatkan media penyiaran terutama televisi. Hanya dua orang yang 

menyatakan mendengarkan radio. Dapat disimpulkan bahwa tiga media populer, koran 

(cetak), penyiaran (televisi) dan media baru (daring), digunakan para informan 

penelitian ini. Media sosial dipergunakan semua informan. Dapat dikatakan bahwa 

akses media para penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan akses media orang 

kebanyakan. Perbedaan terletak pada penyandang tuna netra yang membutuhkan 

fasilitas khusus Talkback dan Jaws. 

Talkback  membantu tuna netra dan mereka yang memiliki gangguan 

penglihatan untuk berinteraksi dengan perangkat. JAWS  for window adalah  software 

program pembaca layar yang memungkinkan tuna netra mengoperasikan komputer 

seperti halnya mereka yang berpenglihatan. 

Film di bioskop sering ditonton perempuan penyandang Tuli. Selain layarnya 

lebar juga terdapat subtitle khususnya film manca negara. Film Indonesia sering tidak 

mencantumkan teks. Film di televisi jarang ditonton karena tidak ada teksnya. 

Perempuan penyandang difabel yang  menjadi narasumber riset ini acapkali harus 

bertanya kepada saudara serumah untuk memahami cerita dan seringkali pula mereka 

lebih baik tidak menonton. 
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B. Pandangan Perempuan Disabilitas 

Media memberikan ruang terbatas pada perempuan. Pada umumnya perempuan 

tidak mendapat ruang yang setara dengan laki-laki. Acapkali perempuan diperlakukan 

buruk, direndahkan, sebatas menjadi objek. Dalam penelitian ini perempuan difabel 

terbukti dapat mengakes semua jenis media, memberitakan hal positif seperti 

kesuksesan. Perempuan penyandang difabel juga  dapat memberikan pendapat 

bagaimana media mengabarkan tentang mereka. Beberapa catatan mengiringi temuan 

ini. 

 

1. Peminggiran 

Mengikuti Pfister (2004), televisi memberikan sedikit kepercayaan kepada 

publik bahwa orang dengan sakit mental dapat sembuh atau menjadi warga yang 

produktif dalam masyarakat. Selain itu, berita dan hiburan menyodorkan gambar 

dramatik menyeluruh dan distortif atas sakit mental dan menekankan bahaya, kejahatan 

dan kesulitan diprediksi. Televisi menyajikan ciri-ciri orang dengan sakit mental secara 

tidak menarik. Mereka adalah sosok yang gagal dalam hidup dan  menjijikkan bagi 

orang lain.  Penyandang sakit mental jarang memberi keuntungan dari perlakuan 

seseorang dan membuat seseorang takut (Pfister, 2014).  

Apa yang dikemukakan para pemberi informasi dalam riset ini menguatkan 

pandangan Pfister. Ratih misalnya mengatakan disabilitas tidak direpresentasikan 

dengan cukup baik, khususnya dalam  film. Film Indonesia masih banyak memberikan 

bumbu dramatis guna menguras emosi penonton. Lebih dari itu, acapkali apa yang 

direpresentasikan di media tidak sesuai dengan kenyataan. Puji memaparkan, 
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penggambaran ini berlainan  dengan film di Barat, misalnya The Rain Man. Dalam 

film ini bintang film memainkan peran autis yang pandai dan dimanfaatkan kakaknya 

untuk urusan berdagang saham di bursa.  

Mengikuti survai Schantz & Gilbert, perlakuan media terhadap disabilitas, 

termasuk atlit atau bukan, berbentuk stereotipe, seperti rasa kasihan (compassion), 

kekaguman (admiration) dan pembohongan (victimization) maupun penghadiran emosi 

(pathos) (Schantz & Gilbert dalam de Léséleuc,  Pappous and Marcellini, 2010). Riset 

ini setidaknya menemukan stereotipe rasa kasihan, penghadiran emosi  dan 

pembohongan di media. 

Merujuk pandangan Bendukurthi dan Raman (2016: 136), disabilitas dalam 

media sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan menjadi pihak minoritas. 

Penempatan disabilitas sebagai pihak minor menjadikannya objek yang tidak memiliki 

kuasa dalam sebuah representasi media. Sinetron merupakan salah satu media 

penyiaran yang memotret perempuan penyandang disabilitas. Mengikuti pandangan 

para informan, mereka  digambarkan mewakili sosok yang tidak pandai, bodoh, 

sehingga menjadi obyek yang disalahgunakan. Perempuan penyandang disabilitas juga 

digunakan laki-laki untuk diperistri lalu dipakai meraih harta mertua. Dalam sinetron, 

penyandang difabel tersebut digambarkan jarang bergaul. Bila ada perempuan 

penyandang disabilitas didekati laki-laki kadang dianggap sebagai tanda suka dan 

ujung-ujungnya mereka diperlakukan buruk. Riset ini juga menegaskan temuan 

Roosmawati (dalam Haryono, 2013, h.67) bahwa perempuan disabilitas mengalami 

diskriminasi dan kekerasan berlapis, dalam hal ini   kekerasan di media. 

Selanjutnya Bendukurthi dan Raman (2016: 136) mengemukakan, media 
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memegang dua peran utama dalam merepresentasikan disabilitas: (1) membentuk 

gagasan tentang tingkah laku penyandang disabilitas, dan (2) menciptakan kesadaran 

bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Di sisi 

lain, Longmore (2003) mengemukakan bahwa setiap tampilan media dan bahasa yang 

digunakan untuk merepresentasikan disabilitas memiliki peran penting  membangun 

citra  dan  kepercayaan diri  penyandang disabilitas. Alih-alih menciptakan kesadaran, 

kepercayaan diri untuk berpreran aktif di lingkungannya, representasi disabilitas di 

media justru melemahkan disabilitas dengan tampilan bodoh dan mudah dimanfaatkan 

untuk mencari keuntungan. 

Pandangan Pfister juga dikuatkan oleh pemaparan informan perihal 

penggambaran disabilitas di media, seperti dalam film. Mereka  tidak digambarkan 

sesuai dengan kenyataan yang setiap hari dihadapi  penyandang disabilitas. Anjar 

memberi contoh,  dalam film “Ayah Mengapa Aku Berbeda”, bahasa isyarat yang 

digunakan  berlainan  dengan yang ia gunakan sehari-hari. Film yang ia simak 

menggunakan bahasa isyarat SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) sedangkan dalam 

kehidupan sehari-hari Anjar tidak menggunakan SIBI.  

Ketidaksesuaian lain ditemukan dalam cara bicara isyarat Tuli secara cepat. 

Dalam pandangan  Anjar, tokoh Tuli  dalam film tersebut berisyarat terlalu cepat 

sehingga sulit dipahami. Pandangan senada dikemukakan oleh Ratih. Menurutnya 

potret disabilitas dalam film kerap kali diambil sepotong-sepotong dari keseluruhan 

potret disabilitas. Penyandang Tuli memiliki budayanya masing-masing dan 

mempunyai identitas  khas.  
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Penggambaran buruk, tidak sesuai kenyataan, sepotong-sepotong atas 

perempuan disabilitas di media menunjukkan semacam peminggiran media terhadap 

mereka. Temuan riset ini menguatkan penggambaran pers di Inggris terhadap orang 

dengan disabilitas (Political Lobbying and Media Relations, 2012). Studi di Inggris 

mengungkap tiga perempat atau 77 persen responden menyebut artikel negatif pers 

tentang difabel dan hanya sisanya positif. Riset juga menyebut istilah “tidak adil” atau 

unfair bahkan ada kecenderungan meningkat. Penggambaran ini seiring dengan 

meningkatnya kejahatan kebencian (hostility/hate crime).  

 

2. Sebatas Permukaan: Bawang Kosong 

Para narasumber atau pemberi informasi, antara lain Ratih dan Puji  mengemukakan 

bahwa media merepresentasikan disabilitas tidak dengan rinci, sebatas permukaan. 

Media massa sekadar memotret secara umum  dimulai dari jenis disabilitas  tuli, tuna 

netra, daksa, tuna grahita. Media belum masuk lebih detil ke ragam disabillitas lain 

seperti tertuang dalam Undang-Undang Disabilitas. Undang-Undang terbaru, yaitu UU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya di pasal 4 

mencatumkan empat ragam penyandang disabilitas: a. Penyandang Disabilitas fisik; 

b.Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. 

Penyandang Disabilitas sensorik. 

Ratih mengatakan media tidak mengulas istilah-istilah khas semisal “bipolar” 

dan istilah lain dalam disabilitas. Puji menyebut media mengabarkan  disabilitas 

sebagai bawang kosong, dari istilah Jawa bawang kothong. Artinya, sekadar ditulis 

atau dikabarkan tetapi tidak memiliki makna yang  besar atau tidak memiliki makna 
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sama sekali. Ia membandingkan program difabel di media massa dengan acara “Dr. 

OZ” yang disiarkan Trans TV. Program Dr.OZ Indonesia merupakan adaptasi program 

Dr.OZ Show yang ditayangkan di Amerika Serikat sejak  14 September 2009. Program 

ini melahirkan ratusan episode  dan kemudian diadaptasi Trans TV dengan 

menghadirkan dokter Ryan Thamrin serta dokter Reisa Broto Asmoro sembagai 

pemandu. Topik yang diangkat dijelaskan sebab akibatnya, bagaimana penanganannya, 

serta penjelasan detil termasuk penggunaan obat untuk pemulihan (jadwaltelevisi.com). 

Menurut Puji, televisi selayaknya menyajikan banyak informasi dan 

pengetahuan yang berkenaan dengan difabel seperti antara lain perihal glukoma, 

retardasi mental, yang semuanya penting bagi masyarakat. Di TVRI Yogyakarta 

terdapat acara rutin perihal disabilitas namun lebih memaparkan keberhasilan seorang 

difabel dalam pekerjaan atau aktivitasnya misalnya sebagai penjahit yang sukses. 

Media belum menyajikan apalagi mengupas permasalahan  yang dihadapi para 

penyandang disabilitas antara lain perihal pendidikan inklusi. Topik lain yang langka di 

media massa adalah difabel dalam kategori psikososial, kerdil, penyandang tourett 

syndrome. 

Bentuk representasi ini sangat disayangkan, mengingat terdapat banyaknya 

masalah berbeda yang dihadapi para difabel.  Misalnya saja ketika mengalami hidup 

berumah tangga. Seorang perempuan disabilitas perlu menjadi sosok yang kuat 

sekaligus tegar saat memutuskan hidup berumah tangga dengan suami yang tidak 

mengalami disabilitas. Kompleksitas posisi perempuan sebagai istri yang harus 

melayani suami serta ibu bagi anak-anak merupakan suatu hal yang tidak mudah 

dijalani seorang perempuan disabilitas. Hal ini membuat perempuan disabilitas 
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seringkali  sulit  mengungkapkan masalah yang  terjadi dalam kehidupan rumah tangga 

dengan rekan difabel yang lain. Mereka  khawatir akan  mengalami tekanan. Selain itu, 

terdapat masalah lain  ketika kaum perempuan disabilitas menjadi korban kekerasan 

seksual dan kemudian dibawa ke pengadilan. Tidak mudah bagi seorang difabel  yang 

menjadi korban untuk tampil bersaksi di pengadilan. Selain soal fisik, juga soal 

psikologis, pengetahuan hukum, keterbatasan penerjemah dan berbagai aspek sosial 

lainnya. 

Di sejumlah media radio, kasus seperti ini kadang ditampilkan dalam ruang 

khusus seperti di Program Merawat Integritas Bangsa di Programa 1 RRI Yogyakarta, 

frekuensi 91,1 FM. Program ini hadir setiap hari Sabtu pukul 09.30-10.30 pada minggu 

pertama dan pukul 08.00-09.00 di minggu berikutnya. Sejumlah aktivis atau pimpinan 

LSM Difabel kerap diundang untuk membahas soal-soal khusus dan mendetil yang 

dihadapi difabel. Beberapa narasumber antara lain Joni Yulianto, Direktur Sigab, Sri 

Purwati, Divisi Hukum dan Pemberdayaan Sigab ataupun para aktivis di LSM Sapda,  

Broto dari Deaf Act Community maupun pimpinan Ciqal. Penelitian ini juga 

mendapati bahwa belum terdapat media yang secara khusus hadir dengan khalayak 

penyandang disabilitas maupun masyarakat. Selama ini hanya media yang dikelola 

oleh LSM Difabel yaitu Solider milik Sigab dan Difa, yang terbit di Jakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Temuan penelitian ini mengatakan bahwa penggambaran  penyandang difabel dan 

khususnya perempuan penyandang disabilitas  di media masih  bersifat terbatas, di 

permukaan, berupa kekaguman (admiration). Media belum menyajikan informasi 

perihal difabel secara luas dan mendalam, detil,  seperti misalnya ragam difabel dengan 

segala persoalannya. Selain itu, media juga cenderung menempatkan perempuan 

difabel sebagai sosok yang perlu dikasihani (compassion), namun juga sekaligus 

dipinggirkan (discrimination). Penggambaran ini tidak sesuai dengan kenyataan 

(victimization), karena penyandang difabel justru ingin diperlakukan sama dengan 

orang yang tidak mengalami difabel. 

 Penggambaran seperti itu antara lain, menurut penelitian ini, disebabkan kerena 

keterbatasan pemahaman para jurnalis terhadap isu disabilitas. Selain itu, ada dugaan, 

isu ini tidak laku di pasar media atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Oleh 

karena itu penelitian ini merekomendasikan agar pekerja media memberikan 

penggambaran yang seimbang serta tidak melulu hal yang negatif mengenai kaum 

disabilitas. Pemberitaan atau penggambaran seperti ini diharapkan memberikan 

pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai segala isu yang 

melibatkan kaum disabilitas. Kaum difabel tidak perlu digambarkan sebagai sosok 

yang dikasihani, namun lebih sebagai sosok mandiri yang dapat menginspirasi dan 

memotivasi (role models), bukan hanya bagi sesama kaum difabel, tapi bagi seluruh 

masyarakat atau khalayak media. Selain itu, agar dapat mengembangkan informasi, 
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berita atau program yang mendalam mengenai kaum disabilitas,  jurnalis dan pekerja 

media perlu mendapatkan pemahaman mencukupi melalui pelatihan atau workshop. 

Secara khusus stasiun televisi perlu dengan serius mempertimbangkan kehadiran 

penerjemah dengan bahasa isyarat di dalam siaran-siarannya. Tulisan para jurnalis 

belum menampakkan penggambaran seperti disarankan Pedoman Liputan yang digagas 

ILO dan disepakati Dewan Pers (2014). 
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LAMPIRAN 1 

Pedoman Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apa, bagaimana dan mengapa Anda mengakses informasi di media? 

 

2. Isu-isu seperti apa yang Anda akses dan mengapa demikian? 

 

 

3. Bagaimana pandangan Anda tentang penggambaran perempuan disabilitas di media? 

 

4. Bagaimana pandangan Anda perihal Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang 

Disabilitas yang baru saja disahkan? Misalnya bila dibandingkan dengan UU tentang 

Disabilitas yang telah ada? 

 

 

5. Adakah nilai atau semangat feminisme dalam UU itu, khususnya ketentuan tentang 

hak-hak perempuan? Mengapa? 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini 

saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian 

Internal. 
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PROFIL IBU SUNDARI 

Ibu Sundari (nama samaran) adalah perempuan tuna netra berusia 46 tahun. Ia bekerja dengan 

memberikan jasa pijat di rumah bersama suaminya, Pak Yanto. Tetapi beberapa tahun 

belakangan ini Pak Yanto  sudah tidak memijat lagi karena serangan stroke, sehingga Ibu 

Sundari yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Sundari memiliki dua anak, 

Rini yang duduk di kelas 1 SMA dan Ari yang duduk di kelas 6 SD. Selain bekerja sebagai 

pemijat, ibu Sundari juga aktif dalam kegiatan LSM seperti SIGAB, CIQAL, SABDA, 

PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), 

dan kegiatan lain seperti pengurangan resiko bencana. Ibu Sundari bekerja sebagai juru pijat 

sejak tahun 1999 di Tangerang lalu pindah ke Yogyakarta tahun 2008 dan membuka klinik 

pijat di rumahnya.  

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN TUNANETRA 1  

Nama Informan  : Sundari 

Tempat wawancara : Rumah Ibu Sundari  

Tanggal  : 8 November 2016 

 

Keterangan: 

P : Peneliti  

S : Sundari 

 

P : Kegiata Ibu Sundari sehari-sehari seperti apa? 

S : Kalau yang pasti saya di rumah, mijat, itu kalau nggak ada kegiatan di luar seperti 

acara besok itu, pertemuan membahas Perda tentang Disabilitas di UMY.  

P : Berarti bu Sundari ini ikut komunitas tuna netra? 

S : Aku di tuna netra itu kan ada di tingkat propinsi, ada di tingkat kabupaten kota. Itu 

kan ada PERTUNI, Persatuan Tuna Netra Indonesia dan ITMI, Ikatan Tunanetra 

Muslim Indonesia. Itu kan saya masuk semua baik yang propinsi maupun daerah. 

Gitu... jadi kalau untuk di organisasi itu saya di PERTUNI propinsi iya, di ITMI 

wilayah iya, di Pertuni ITMI Bantul juga iya. Terus saya juga seneng dengan teman-

teman kayak LSM gitu seperti SIGAB, CIQAL, SABDA, gitu.. saya juga kesana. 

BPBD dan ASB yang pengurangan resiko bencana itu.  

P : Kalau di LSM seperti SIGAB, CIQAL, SABDA begitu sekarang yang jadi fokus 

kegiatan disana itu apa? 

S : Kalau kemarin di komite itu kita sedang membicarakan tentang transportasi untuk 

disabilitas. itu sudah lama, permasalahan transportasi untuk disabilitas itu kan 

menjadi topik begitu. Tapi kan realisasinya kan belum juga. sebenarnya kan kita udah 

bilang bahwa kita pengen difasilitasi ini, gitu. tapi sedikit banyak sudah, tapi banyak 

yang belum. Jadi di komite itu dibahas. Udah ada sih sedikit-sedikit. Kalau 

transportasi untuk tuna netra kan aksesnya dengan suara, kalau teman-teman ruwi 

(rungu wicara) kan dengan tulisan. Di trans itu sudah sih tapi terbatas sekali. Sekarang 

di trans 2B, atau yang mana itu sudah ada komputernya itu kan... terus kan ada 

layarnya untuk tulisan ‘sudah memasuki shelter mana’ itu kan sudah ada tapi belum 

ramah. Soalnya untuk penyediaan, di shelternya itu kan sempit, belum bisa masuk 

kursi roda, terus untuk transit dari bis ke shelter itu belum ada ram untuk kursi roda. 

Kalau untuk tuna netra kan gampang, tinggal di aba-aba lompat gitu. tapi kan kalau 

yang daksa, baik yang pakai kursi roda maupun kruk itu agak susah.  

Tapi kalau bicara media, media sekarang itu sudah ramah banget. Temen-temen 

banyakyang mainnya di internet. Temen-temen tuna netra itu kan sekarang pakai 

android semua kecuali saya.  

 

 



P : Ohya? 

S : Iya.. tapi aku kan alhamdulilah banget ini. soalnya pada tahun 2013 itu aku ketemu 

mahasiswa UGM jurusan elektronik itu ketemu aku di YAP yang utara itu, “Ibu ini 

kami lagi membuat barang baru pengganti tongkat, senter gitu. nanti ibu coba, kalau 

ada kurangnya dimana tolong ibu sampaikan” gitu kan. terus itu bentuknya senter 

gitu, nanti kalau ada lubang atau penghalang gitu dia akan bergetar, jadi harus 

diserongin gitu kalau tidak bergetar berarti kosong, saya bisa jalan. Saya kan bilang 

“mas ini kayaknya belum efektif, efektifnya itu kalau ada penghalang atau pohon itu 

getarannya lebih cepat, jadi kita bisa belok. Kalau ada lubang, getarannya lebih 

lambat jadi kita bisa melangkah”. Dia bilang “oh iya ya, kalau begini kan tidak tahu 

peghalangnya apa”. Lalu saya bilang “gini mas, sebenarnya yang kita pengen itu kan 

mandiri. Jadi pengen ada elektronik yang bisa membaca nominal uang. Ya itu kan 

kayak di kasir itu kalau ditempelin bisa ada nominalnya. Nah itu diganti suara. Entah 

mau dimodifikasi seperti apa yang jelas supaya kita tidak tertipu oleh uang kalau kita 

punya”. Misalya belanja, kita kan selama ini Cuma percaya sama orang. Itu kan 

banyak penipuan. Nah akhir-akhir ini kan android bisa dipakai untuk baca uang. Di 

setting diapa nanti diliat di kamera, nanti dibilang ‘dua ribu rupiah’. Bisa gitu. ya 

ampun Alhamdulilah, apa dulu itu diusahakan po omonganku? Hahaha... sampai 

Andre atau siapa itu namanya, mau main ke rumah sini “eh ya ampun mas saya itu 

rumahnya jauh banget’ terus saya tunjukkin temen-temen yang di YAP itu ada mardi 

wuto itu supaya mereka nggak kejauhan juga. itu bisa nanya temen disana. ‘tapi 

evaluasinya nanti sama ibu ya’ haha... ya Insya Allah... saya bilang begitu  

 

P : Di Mardi Wuto itu memang sedang ada pelatihan pengembangan teknologi 

seperti komputer untuk Tuna netra ya?  

S : Iya. temen-temn itu sekarang android sudah membantu banget ya...  

P : Kalau ibu biasanya untuk mendengarkan berita itu dengan mendengarkan 

radio atau media lain? 

S : Radio, televisi. Anakku kan sukanya nonton film gitu, tapi bapaknya sering bilang 

‘ayo ngerti donyo yok’ maksudnya biar mengerti dunia gitu kan. supaya tidak 

ketinggalan gitu kan. jadi itu kalau televisi. Cuma jam-jam tertentu. Kalau kita sih 

lebih banyak radio.  

P : Kalau radio, saluran apa yang didengarkan untuk mendapatkan berita? 

S : Macem-macem mbak. Kalau kita kan biasanya sudah tahu jam-jam berita. Kayak 

retjo buntung kan jam 6 sore, kalau Persatuan jam 5 sore dan jam 6 pagi itu. tapi 

banyak bapaknya sih kalau radio itu. aku biasanya kalau ada yang menarik baru ikut 

gabung mendengarkan  

P : Kalau berita, biasanya ibu suka berita apa?  

S : Kalau aku sukanya berita yang sifatnya sosial. Aku nggak suka politik karena bikin 

gemes. Tapi kalau sosial aku suka. Misalnya ada bencana apa, lalu apa tindakan 

pemerintah gitu. misalanya lagi kalau ada masalah publik seperti kesulitan membuat 

ktp, atau kesulitan yang lain.  

P : Kalau politik tidak suka ya bu? 

S : Iya, saya mending enggak sih. Ya sekedar tahu aja. Tapi nggak mengikuti. Karena 

bikin gemes. Kalau sosial itu kan ada greget ingin menyelesaikan masalah kan.. oh 

disana begini, ke pemerintah harus gini.  

P : Kalau berita yang tadi pagi ibu dengarkan itu berita apa? 

S : Tadi pagi aku males-malesan sih hahaha... tapi yang jelas aku paling suka berita 

pengetahuan seperti di Retjo Buntung itu kan kalau sore jam 4 ada Tanya Dokter itu. 

kalau pagi jam 5-6 itu kan siraman rohani lalu pindah berita, berita lokal. Tapi saya 

 

 



banyak ke pengajian sih, lalu ke pengetahuan umum. Seperti Bang Bob di Yasika itu 

kan bagaimana tentang yang jadi wacana itu kan tentang agama tidak ditulis di KTP 

itu lho... sama kalau anak didik di sekolah itu kan ada tips untuk guru untuk 

menghadapi anak, supaya anak itu jera tapi tidak dendam. Bang Bob itu yang sering 

di Yasika 

P : Kalau televisi, ibu suka mendengarkan apa?  

S : Kalau tv saya suka dengan berita daerah Bantul dan sekitarnya, dan yang Ari itu 

sukanya... On the Spot. Itu kan banyak muatan informasi ringan. Tapi kalau saya 

hindari tentnag politik.  

P : Jadi biasanya yang memilih tontonan di televisi itu Ari?  

S : Iya. tapi biasanya saya arahkan mbak. Manfaatnya apa, jadi saya tanya dulu, apa 

manfaatnya. Dia jawab ‘ya cuma lihat saja’ ya saya ingatkan supaya apa yang dilihat 

itu harusnya bermanfaat. Nanti dia mau mengarahkan. Biasanya bapaknya yang 

mengarahkan ‘lihat RCTI’ misalnya gitu... ya kadang-kadang lihat bebas gitu boleh.  

Makanya kalau saya mengarahkan informasi itu yang menambah pengetahuan, 

misalnya liat TV itu saya tanya itu manfaatnya apa, dia jawab Cuma lucu saja. Oh 

berarti itu kan untuk hiburan. Ya kalau hiburan itu sebentar saja. Nanti bapaknya, 

minta pindah ke berita. Ya berita yang bisa dikonsumsi serumah. Kalau politik kan 

anak belum. Jadi misalnya tentang kesehatan, sosial, itu kan menanamkan jiwa anak 

kan. kita nggak pilih-pilih kalau itu. tapi kalau yang berbau politik itu belum lah. Kan 

tidak mengerti. Belum waktunya 

P : Kalau misalnya ibu mendengarkan radio misalnya untuk hiburan seperti musik 

begitu.. biasanya ibu mendengarkan apa?  

S : Nggak selalu, Cuma jam tertentu saja. 

P : Biasanya ibu mendengerkan musik di radio itu biasanya pada jam berapa saja 

S : Ya pada jam anak-anak di sekolah. Misalnya jam 7 sampai jam 9.  

P : Biasanya musik apa? 

S : Nanti ada lagu lama, dangdut lama, campursari. Itu kan kalau kita sambil 

mengerjakan sesuatu itu kan nggak kerasa.  

P : Biasanya di radio mana bu?  

S : Kalau itu aku banyak di Retjo Buntung, itu kan banyak manfaatnya. Ada muatan 

ilmunya. Itu pasti. Tidak hanya melulu hiburan. Tapi ada tips, berita baru. Lalu di 

Sidek, persatuan, GCD 

P : Tapi ibu paling sering mendengarkan Retjo Buntung?  

S : Iya, karena muatannya bagus sih... ada muatan agama, pengetahuan umum, 

kemasyarakatan, politik. Retjo Buntung itu familiar untuk anak sampai mbah-mbah. 

Gitu ya...  

P : Berarti mulai pagi sudah mendengarkan radio bu? Misalnya kalau siraman 

rohani itu kan biasanya pagi..  

S : Iya, jam 5 sampai jam 6 gitu. nanti jam 6 sudah persatuan sudah ada berita, nanti jam 

7 ada sekitar Yasika itu kan ada berita kecil-kecil gitu. nanti saya pindah. Nanti jam 7 

ada dangdut lama, anak-anak udah berangkat sekolah. Nanti sampai jam 9. Kalau jam 

9 itu kan saya memang ada rutinitas pake media juga, mengaji pakai XLcommunity. 

Itu seperti tadi, ngobrol tapi bisa kajian al quran, baca tadarus, se Indonesia itu, nanti 

ada tajwid nya nanti sampai jam 10. Nanti abis jam 10 kita nyantai aja... eh tapi ini 

kalau saya lagi di rumah lho.. terus nyantai sampai jam 11 gitu, itu kan saya biasanya 

sambil masak. Jam 11 biasanya saya ngobrol sama teman gitu... sampai nanti jam 1, 

ke Retjo Buntung lagi. ada bacaan buku bahasa jawa itu lho.. setelah itu ada lagu-lagu 

sampai jam 2 lalu istirahat. Nanti sampai jam 4 lagi.  

P : Lalu jam 4 itu dengerin Retjo Buntung lagi? Program acara apa bu? 

 

 



S : Iya... yang tanya dokter itu tadi. Variatif sekali kan? itu kan informasi tentang 

kesehatan. Lalu MQ kan kalau sudah jam 5 itu ada tajwid nya. Kalau bapaknya itu 

sukanya radio MTA. Itu setiap saat, disana ada muatan agamanya.  

P : Jadi kalau saya bilang dalam 6 bulan terakhir, berita yang ibu ikuti selama 6 

bulan ini adalah berita lokal jogja ya?  

S : Iya. saya dengar sih tentang Jessica, itu juga denger tapi nggak maniak. Oh begitu 

prosesnya. Lalu ahok begini.. tapi ya supaya tidak ketinggalan saja. 

P : Biasanya waktu ibu mendengarkan radio atau tv di malam hari biasanya sampai 

jam berapa? Kalau pagi kan sudah mulai jam 5 ya? 

S : Kalau malam gitu, sebenarnya jam 6 kami punya kesepakatan untuk mematikan tv 

sampai sekitar jam 8 untuk anak belajar. Setelah itu sebenarnya jadi hak anak 

mbak.kalau anak mau nonton on the spot pun mereka bilang dulu. Kan kalau 

menyetel tv di atas maghrib itu bilang, apakah boleh atau tidak. Pokoknya kalau saya 

ini kan, apalagi kalau tuna netra itu kan kesulitan memantau anak, apa yang dia 

konsumsi dari media. Rini  ku itu kan remaja. Jadi harus dengan pendekatan untuk 

memantau dia. 

P : Pendekatannya seperti apa? 

S : Biasanya adeknya laporan, mbak itu punya film itu. ya saya bilang, nggak apa2 

selama mendidik. Lalu saya tanya ke Rini , filmnya tentang apa, lalu dia bilang kalau 

dia suka film korea. Saya tanya lagi apa yang dia suka dari korea, dia bilang 

pemainnya ganteng-ganteng. Kan dia cerita. Itu saya tidak marah, tapi saya dengarkan 

dan saya bumbu-bumbuin supaya dia cerita. Sampai jadinya saya tahu dia 

orientasinya kemana. Sebenarnya ya... kalau disabilitas itu kan kesulitan memantau 

media yang digunakan anak. Kalau untuk diri kita sih Insya Allah bisa memilih dan 

memilah. Apalagi sekarang di WA kan berita banyak juga. tpi teman-teman itu lewat 

WA, FB, LINE, bisa macem-macem beritanya. Tapi kalau pemantauan anak-anak 

dari disabilitas itu terutama disabilitas netra ya... harus mengerti bagaimana 

mengawasi anak-anaknya. Awalnya kenapa saya bekerja keras untuk memantau anak-

anak saya, waktu Ari kelas 4 SD itu kan mau membuat puisi kan, tapi saya lagi repot 

sehingga saya bilang ke Ari untuk mencari di internet dengan mengetik ‘puisi’ kan... 

dia baru ketik P gitu tiba-tiba dia bilang waktu mengetik P itu yang keluar adalah kata 

payudara. Dia bertanya payudara itu apa. Itu menyentak, kalau anak tidak cerita kan 

dia langsung klik. Untungnya anak saya terbuka jadi dia ngomong gitu. suatu saat dia 

penasaran, dia klik lagi yang payudara tadi. Lalu dia bertanya lagi ‘mamak, cara 

memeras payudara itu apa?’ haduh... untungnya anak saya cerita. Kalau tidak kan dia 

lepas pantau. Lalu saya jelaskan, tapi saya kan harus cerdas untuk mengalihkan.  

P : Pertanyaan berikutnya, mungkin ini sebelum ada android dan sebagainya ya 

bu... apakah ada kesulitan dalam mengakses media?  

S : Dulu itu ada. Sebelum ada Talk, kita kan Cuma pakai hp dan terbatas Cuma bisa 

telepon dan SMS, sekarang ada Talk jadi lebih gampang. Tapi ada bagusnya juga. 

kalau tidak ada Talk itu kan otak kita terasah untuk mengingat sekian nomer. 

Sekarang udah nggak pernah inget lagi. media itu ada baiknya sih tapi jadi males 

mengingat. Kita lebih percaya dengan media.  

P : Kalau untuk mengakses berita dan hiburan, ada kesulitan mengakses media?  

S : Kalau radio sudah ada sejak dulu ya, jadi tidak ada kesulitan. Yang sangat membantu 

sekali itu ya HP. Kalau tv dan radio tidak ada masalah sih. Kalau sekarang sepertinya 

koran sudah tidak berlaku lagi kok setelah adanya hp. Tinggal buka youtube 

misalnya.  

P : Dulu kesulitannya misalnya harus baca koran ya? 

S : Biasanya tentang berita terbaru sih yang terkendala. Pasti kita lambat menerima berita 

 

 



baru ya... misalnya kejadian minggu lalu baru ada sekarang. Kalau sekarang pun tv 

bisa langsung menyiarkan, kalau dulu kan harus dikemas dulu dan sebagainya. Jadi 

tidak bisa langsung disiarkan begitu ya... jadi lambat. Kalau sekarang sih udah 

macem-macem. Nggak ada di tv, buka youtube, semuanya sudah ada di situ.  

P : Radiopun bisa siaran langsung ya?  

S : Iya. tapi aku paling suka yang bisa baca nominal uang, itu cita-citaku banget.  

P : Kalau ibu pernah mendengarkan berita tentang difabel, atau film, sinetron 

tentang disabilitas?  

S : Itu di Indosiar itu biasanya ada sinetron tentang difabel 

P : Lalu bagaimana pandangan ibu, pendapat ibu tentang gambaran difabel di tv 

tersebut?  

S : Kayak kurang natural menurut saya. Dibuat-buat begitu. Kontradiktif sekali. Kalau 

disanjung-sanjung pasti diistimewakan banget. Kalau didiskrminasi, ya diskriminasi 

banget. Banyak kok itu yang mengangkat disabilitas itu banyak. Ada yang tuna netra, 

daksa, rungu wicara. Tapi kesannya endingnya mengangkat disabilitas tapi kan 

kenyataannya tidak begitu.  

P : Itu yang seperti apa bu? 

S : Misalnya di Retjo Buntung itu pernah, indosiar juga pernah. Endingnya itu 

mengangkat sekali disabilitas, menghormati sekali. Tetapi kan kenyataannya kita 

terangkat karena kita sendiri yang mengangkat. Bukan masyarakat sendiri yang 

mengangkat duluan, yang mengerti. Tapi sinetronnya itu dibuat-buat. Disabilitas 

diistimewakan. Tapi bener juga sih bahwa disabilitas bisa ini lho. Tapi itu 

orientasinya mungkin supaya masyarakat tahu bahwa disabilitas bisa ini dan itu. tapi 

saya tidak setuju dengan ending itu. kita itu ada dan bisa ya karena kita sendiri. bukan 

dengan kita harus digandeng-gandeng, didudukkan di depan, disuruh ngomong 

banyak seperti kita diraja-ratukan padahal kita kan ga perlu begitu.  Yang wajar saja, 

biasa saja. Diberikan kesempatan. Biar kitalah yang menggunakan kesempatan itu.  

P : Jadi kalau ibu melihat indosiar seperti itu, menurut ibu apakah indosiar sudah 

menampilkan disabilitas dengan baik atau belum?  

S : Terlalu baik menurut saya. Tapi yang terlalu itu kan malah kurang baik ya. tapi 

Indosiar itupun punya karyawan yang netra juga ada beberapa. Cuma saya yang tidak 

suka itu kenapa tidak natural, tidak perlu diistimewakan. Cuma itu menurut saya. 

Kalau teman-teman yang lain kan maunya disabilitas itu diberi kesempatan, diberi 

jalan lalu didudukkan. Padahal kalau saya, diberi kesempatan itu ya diberi jalan. 

Perkara mau duduk atau berdiri itu terserang disabilitasnya.   

P : Kalau saya kembali lagi saat ibu berkegiatan di ikatan tuna netra, ibu sudah 

sejak kapan?  

S : Kalau ITMI sendiri kan disini sekretariatnya sejak 2012. Di PERTUNI saya sejak 

2010. Saya kan kembali ke Yogya 2008.  

P : Sebelumnya? 

S : Di Jakarta. Sejak 1997, sekolah mijit lalu buka klinik pijat di Tangerang, lalu anak-

anak SD saya diminta pulang ke Yogya karena keluarga besar tidak percaya kepada 

saya untuk membesarkan anak-anak saya. Saya 11 tahun di Jakarta sebelum pulang ke 

Yogya. Saya pulang itupun dengan perjanjian. Bahwa keluarga besar tidak boleh ikut 

campur dalam membesarkan anak saya.  

P : Tapi sebelumnya ibu menghabiskan masa sekolah disini?  

S : Iya, saya sekolah di Yakatunis itu lho mbak... SMPnya saya di Manding. Saya sempat 

uliah tiga semester di UMY. Tapi waktu itu saya benar-benar kesulitan media.  

P : Ibu kuliah jurusan apa di UMY? 

S : Dakwah. Itu kesulitan sekali, teman-teman yang tahan uji sekarang jadi dosen. Kalau 

 

 



dulu media nya merekamnya dengan tape kecil dengan kaset pita. Biayanya banyak. 

Kaset pitanya terbatas. Sedangkan mata kuliah sedemikian banyak. Kalau dosen 

menjelaskan kan kurang jelas juga kalau saya duduk di belakang. Kadang dosen 

Cuma memberi bahan ujian, difotokopi lagi, itu kan saya minta tolong teman untuk 

membaca kemudian saya rekam. Itu kesulitannya. Sekarang sudah sangat mudah 

dengan adanya komputer. Lalu sekarang tinggak copy dengan flashdisk. Saya dulu 

terbentur media.  

P : Oh begitu... Bu, sepertinya pertanyaan saya sudah dijawab semua, ditambah 

beberapa pertanyaan seputar kegiatan ibu sehari-hari...  

S : Alhamdulilah... 

P : Terima kasih atas waktunya, bu... 

S : Iya, sama-sama. 

(Wawancara Selesai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL MARYAM 

Maryam adalah penyandang tuna netra yang berprofesi sebagai mahasiswa tingkat akhir di 

salah satu universitas di Yogyakarta. Maryam saat ini tengah menyelesaikan kuliah praktik 

lapangannya. Selain itu ia juga aktif menjadi anggota di lembaga pemberdayaan difabel.  

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN TUNA NETRA 2 

Nama Informan: Maryam 

Tanggal: 16 November 2016 

Tempat wawancara: Warung Soto  

Keterangan: 

P : Peneliti  

M : Maryam 

P : Mbak aktif berkegiatan di organisasi tuna netra sudah sejak kapan? 

M : Saya aktif pertuni baru satu tahun ini kok  

P : Sudah semester berapa mbak?  

M : Sudah semester tujuh mbak  

P : Sebentar lagi skripsi dong?  

M : Insya Allah Mbak...  

P : Kalau semester 7 berarti usianya berapa?  

M : 22 tahun mbak, mau 23.  

P : Kuliah angkatan berapa?  

M : 2013 

P : Kalau di jurusan mbak ada magang?  

M : Praktik lapangan mbak. Bukan magang sih... Masih jalan semester kedua praktik 

lapangannya.  

P : Saya akan bicara seputar media dan disabilitas. jadi saya akan bertanya 

mengenai media yang diakses untuk berita, hiburan, kesulitan, dan pandangan 

mbak Maryam mengenai media. berangkat dari beri berita dulu nih, biasanya 

mbak Maryam mengakses media apa untuk berita?  

M : Tergantung mbak, biasanya ada tv, kalau pagi ada berita. Kalau radio sudah jarang, 

kalau dulu sih radio ya mbak... tapi sekarang jarang. Lebih ke tv kalau di sela-sela 

sebelum berangkat kuliah. Waktu keluarga nonton berita, ya ikut nimbrung tapi tidak 

mengakses sendiri, maksudnya dengan sengaja memilih untuk berita tertentu. 

Sembari apa gitu, dengerin berita di tv atau radio,tapi sekarang sih lebih ke tv.  

P : Oh sekarang lebih ke tv...  

M : Ya, kalau umpamanya enggak, misalnya aja kayak ada santri tenggelam di Solo itu, 

kan ada yang share d facebook, mohon doanya bla bla bla gitu lalu aku cari beritanya 

di google. Jadi, tergantung minatku kemana. Jadi nggak selalu tv, umpamanya 

denger apa, pengen tahu lebih lanjut, aku cari di google. Gitu sih  

 

P : Jadi media yang sering diakses sekarang itu televisi, kedua internet, lalu radio 

ya. radio yang paling jarang ya?  

M : Iya, sekarang jarang  

P : Kalau misalnya televisi, misalnya waktu pagi gitu, channel yang biasanya 

diakses itu apa? 

M : Beritanya?  

P : Iya 

M : Biasanya SCTV, TVRI, atau Jogja TV . yang lebih lokal, ke JogjaTV. TVOne juga. 

Tapi lebih sering ke JogjaTV dan SCTV. Pagi itu saya suka berita yang Indosiar itu, 

yang berita pembunuhan. Hahaha 

 

 



P : Berita kriminal?  

M : Iya yang pagi itu di Indosiar 

P : Kalau selain berita kriminal, berita lain yang menarik perhatian mbak itu apa?  

M : Lebih ke kriminal sih mbak, terus berita yang lintas Jogja aja sih. Misalnya di Jogja 

ada kejadian apa gitu... kan itu seru.. kok dia jahat banget, ih kok tega banget sih... 

jadi bikin penasaran. Kalau berita lain seperti politik Cuma sekilas saja...  

P : Ini masih terkait dengan berita yang menarik buat mbak, berita yang 

belakangan ini diikuti?  

M : Kasus pembunuhan. Kemarin ada perempuan yang dibunuh suaminya, ya ampun 

tega banget... di Bekasi, lalu di Jogja misalnya ada acara di TBY, ada iklan acara 

dari mana, workshop atau gebyar apa gitu. kalau di DIY gitu ya sekitaran Jogja, tapi 

lupa 

P : Kalau berita kayak demo tanggal 4 (November) kemarin?  

M : Kemarin itu nggak sengaja, kan saya nggak terlalu tertarik dengan politik ya.. jadi 

kalau demo kemarin itu cuma tahu, denger-denger dari temen yang ikut kesana itu. 

dengar dari mereka, bener nggak sih ceritanya, oh yang di tv itu bohong. Tapi nggak 

terlalu ngikutin banget...  

P : Kalau misalnya mengakses berita, selain di pagi hari, ada mengakses lagi nggak 

di sore atau malam hari?  

M : Enggak. Lebih ke pagi hari. Kan kadang aku pulang malam, jadi aku langsung tidur 

atau ngerjain yang lain. Lagian kalau tv di malam hari itu kan udah dipakai yang lain 

gitu kan...  channel nya udah sinetron atau apa gitu jadi lebih ke pagi hari sih 

nontonnya.  

P : Kira-kira berapa lama kalau pagi hari menonton berita?  

M : Tergantung waktu kuliah mbak, kadang yaa dari awal sampai akhir, tapi kadang juga 

cuma satu atau dua berita.  

P : Paling lama berarti sekitar setengah jam? Satu jam?  

M : Iya, setengah jam. Kemarin itu kan lebih fokus ke bom yang di gereja di Samarinda 

yang korbannya anak-anak. Begitu saja, tapi tidak fokus dari awal sampai akhir.  

P : Kalau mengakses berita di facebook itu berarti mbak mendengarkan video 

yang di share di fb gitu?  

M : Enggak. Kan di fb banyak yang pasang status-status gitu. umpamanya mint doa apa, 

eh kok apa sih itu kok minta doa... oh itu berita yang tenggelam itu... nah itu kan 

berita di tv itu ada. Nah kalau belum detail dan masih penasaran, nah baru aku ke 

google. Kalau aku sih lebih fokus itu yang ngikutin dari awal sampai akhir itu yang 

pesawat yang jatuh di Kalimantan itu...  

P : Yang Air Asia?  

M : Nggak tau pesawatnya apa...  

P : Pesawat yang mau terbang ke Singapura? Yang ditemukan di laut (dekat) 

Kalimantan? 

M : Iya...  

P : Itu AirAsia 

M : Oh yaya yang itu... Itu lama, ngikutin berapa korbannya... gitu...  

P : Tapi kemudian menghilang beritanya  

M : Iya... Itu udah nggak ada beritanya.  

P : Kalau di fb mbak berarti postingannya terhubung dengan audio gitu?  

M : Nggak juga sih, status-status saja. Kan kadang nggak sengaja, kadang denger di pagi 

hari, sebatas denger, penasaran lalu aku cari  

P : Kalau sekarang kita ke hiburan, biasanya mengakses apa? Sukanya radio, tv, 

atau film?  

 

 



M : Dulu radio sih, saya dulu favorit banget sama radio tapi sekarang enggak lagi. udah 

jarang sejak kuliah... kalau hiburan, ke hp, youtube, kalau film biasanya minta sama 

temen, terus kalau download lagu  

P : Paling sering?  

M : Google dan Youtube kalau lagu. 

P : Oke...  

M : Aku suka cari-cari lagu apa gitu...  

P : Kalau sekarang lagi suka apa nih 

M : Kalau sekarang semua suka tapi karena temenku suka MLTR, jadi aku ikut 

download.  

P : Kalau film?  

M : Aku suka yang romantis 

P : Yang terakhir ditonton?  

M : Terakhir itu Aku nonton Jingga 

P : Oh ya.. 

M : Itu di bioskop, tapi kalau minta dari temen itu lebih ke film lama seperti Butterfly, 

Jokowi, ya banyak... aku suka film Indonesia. Karena film luar itu emang ada 

subtitlenya tapi saya kan nggak bisa baca mbak 

P : Kirain suka film Korea juga...  

M : Dulu sih mbak... sekarang nggak begitu.. kalau dulu ngerti.. sekarang kan Cuma 

pake subtitle jadi nggak suka. Dulu waktu aku masih bisa liat sih aku suka. Aku 

ngikutin yang sudah ditayangkan di tv 

P : Yang di tv ya?  

M : Iya, yang sudah di dubbing ke bahasa Indonesia 

P : Kalau biasanya, mungkin nggak setiap hari... tapi kalau dalam sehari nonton 

tv, dengerin radio, nonton film, berapa waktu yang paling lama yang bisa 

dihabiskan untuk mengakses media?  

M : Aku bisa seharian. Kalau pas lagi suka ya... jadi tergantung moodku, lagi suka fban, 

wa, atau apa gitu... oh pengen download aja deh langsung masuk fourshare, 

tergantung sih...  

P : Kalau film juga bisa seharian?  

M : Bisa mbak, aku pernah dalam sehari itu ngabisin nonton empat film dari pagi sampai 

sore gitu... tapi itu kan pas libur... ditanyain ‘ngapain tuh diem di kamar?’ Nonton! 

Hahaha...padahal nggak bisa nonton kan.. hahaha...  ya paling gitu aja sih... jadi 

tergantung mood. Kalau au kan hiburan nggak cuma itu aja. Kadang juga kalau ada 

e-book cerita silat,novel  gitu kan, aku juga bisa baca. Filenya aku pindah ke hp aku 

dengerin novel 

P : Itu ada aplikasinya mbak?  

M : Ada... coba ya... mana hpku? (Mbak Maryam mempraktikkan cara mendengarkan 

novel lewat hp). Ini kan hpku bisa bunyi...  jadi kan enak. Jadi kenap aku bisa pake 

hp itu kan karena ada ini, suaranya. Nih... kan ada suaranya... ini kan ada beberapa 

judul kan... yang ini jadi aku betah seharian.. nanti kan aku dengerin. Ini kan sudah 

dibacain sama hpnya, jadi untuk hiburan di media, jadi aku udah download apa, 

Wiro Sableng atau Relia Bidadari jadi tinggal masuk hp, nanti aku tinggal bawa 

kemana... nah kan... kayak gini.. ini novelnya... kan semua...tergantung hpnya. 

Kenapa bisa ngaksesnya, semua dari laptop, hp... kan ada aplikasinya. jadi bisa akses 

internet kan karena ada aplikasi ini 

P : Aplikasinya namanya apa?  

M : Yang hp biasa pake talks, kalau android itu talkback. Jadi kenapa bisa facebook-an 

itu karena ada aplikasi ini. tapi kalau nggak, di laptop itu pakai JAWS itu aplikasi 

 

 



touchscreen  

P : Wah seru ya...  

M : Iya, kalau nggak ada ya nggak bisa...  

P : Kalau misalnya novel yang dibaca lewat talkback suka novel apa nih?  

M : Sejarah, silat, novelnya A.A. Mintardja, sama Ko Ping Ho. Kalau Agung Sedayu itu 

kan ceritanya emang panjang tapi nggak sampai tamat, kan itu sampai 200an 

episode... jadi kalau nggak download lagu ya tergantung moodnya apa... tapi ya 

sukanya novel silat gitu...  

P : Dengan hp seperti ini, dengan aplikasi yang bisa mengubah tulisan menjadi 

suara itu berarti sangat membantu sekali ya...  

M : Iya mbak, sangat membantu sekali. Kalau nggak gitu kan kita cuma bisa berkutat 

dengan pendengaran di radio dan tv doang kan. hp pun Cuma untuk telepon doang, 

nggak bisa akses google dan yang lainnya kan. terus difabel sekarang ini kan kayak 

di facebook nih, chatting dengan orang gitu kan, kan mereka nggak tau kalau aku 

nggak bisa lihat. Karena ada aplikasi itu... tapi ada keterbatasannya. Aplikasi ini 

hanya bisa mengubah teks menjadi suara, nggak bisa mengubah gambar jadi suara. 

Seperti misalnya foto, sticker, atau emoticon. Itu nggak bisa kebaca. Tapi kalau kita 

buat sendiri seperti titik dua, garis lalu tutup kurung jadi  smile gitu bisa. Itu nanti 

kadang bisa baca. Tapi kalau gambar stiker atau foto nggak bisa... 

P : Kapan sih talkback mulai diakses?  

M : Kelas 2 SMA mbak, karena saya difabelnya mulai smp, terus baru bisa mengakses.. 

baru tahu yang begini awalnya dari komputer dulu, pakai jaws lalu ke hp. Oh 

ternyata hp bisa ya... baru mengakses, baru punya hp symbian dan ada aplikasinya 

itu kelas 2 sma. Kalau android dan laptop kan baru di kuliah ini.  

P : Kalau selama proses perkuliahan mbka merekam gitu?  

M : Enggak, kan sudah ada hp. Kalau yang lain nulis buku, saya nulis pakai laptop. 

Nggak pakai ngerekam. Kalau saya itu, kalau ngerekam suara itu... saya itu orangnya 

di masalah mata kuliah gitu nggak terlalu suka ngulang, kalau memang sudah kelas, 

direkam di ingatan gitu, apa yang mau ditulis, ya ditulis di laptop baru kalau butuh 

baru dibaca 

P : Oh begitu...  

M : Walaupun ada juga sih yang begitu mbak... didengerin... tapi jarang kan karena 

sudah ada laptop, ada ebook tu bisa dibaca. Jadi tinggal di scan, convert ke word itu 

sudah bisa dibaca. Jadi nggak perlu dibacain orang. Kasian juga orangnya bacain 

satu buku. Nanti memble. Hahaha 

P : Kemudian kalau sekarang kalau mengakses media selain keterbatasan bahwa 

aplikasi talkback itu tidak bisa membaca gambar, ada kesulitan lain untuk 

mengakses media? 

M : Kalau sekarang nggak terlalu sih... paling yang itu tadi saja. Tinggal kemauan kita 

saja mau mengakses apa ...yang bagaimana. Keterbatasan itu nggak cuma disana. 

Ada aplikasi jaws itu tidak mau membaca pdf ada yang seperti itu, tergantung 

masing-masing aja. Kalau saya sih kalaupun di google kan tinggal baca lalu tutup 

asal tau... nggak perlu disimpen. Kalau nggak ya buka youtube, dengaerin, sudah...  

P : Berarti sekarang untuk disabilitas itu juga punya banyak, pertama tidak 

terbatas media yang mau diakses karena sudah ada aplikasi yang membantu... 

M : Tapi memang kalau anak sma belum ada laptop, jadi masih perlu dibacakan. Tapi 

kalau di kampus sih sudah banyak sih menurutku... nggak terlalu ketinggalan jaman 

banget, bisa ngejar media, banyak temne-temen yang banyak mengakses 

kompas.com, tergantung masing-masing saja  

P : Kalau ketika mengakses media dan disana ditampilkan disabilitas, misalnya di 

 

 



media atau film, atau film Jingga kalau mau diambil sebagai contoh, 

pandangan mbak terhadap tampilan disabilitas itu bagaimana? Apakah suka 

atau tidak suka?  

M : Tergantung ya mbak... kan tayangan itu tergantung pada persepsi pembuat dan 

persepsi penonton, kalau kita mau ambil film Jingga itu kan... itu bagus. Karena 

menyampaikan kehidupan difabel itu bagaimana. Oh begini kehidupan difabel 

seperti ini, pakai tongkat itu seperti ini, nabrak itu seperti ini. coba mbak kalau mau 

ngerasain nabrak gimana. Hahaha... menurutku film jingga itu bagus. Walapun 

memang ada beberapa film yang benar benar mendiskriminasi, atau menonjolkan 

bahwa difabel patus dikasihani. Kemarin ada festival film yang menampilkan 

difabel, ya memang khusus difabel ya, tema nya disabilitas. itu ada film yang 

menampilkan difabel netra, yang pakai tongkat, dia di bully sama orang, ya itu 

emang ada tapi yang ditonjolkan Cuma kengenesannya. Sebenarnya nggak saya 

sukai. Kebanyakan media di tv, misalnya saja sinetron ya. ada yang menampilkan 

difabel gitu, itu lebih teraniaya, dia nggak bisa apa-apa. Ada juga yang dia bisa 

bekerja tapi terisolir begitu. Ya nggak terlalu aku suka. Kalau film Jingga itu kan 

jelas. Bahwa difabel itu juga ada susahnya, tapi mereka bisa mengakses hp, tongkat, 

tapi ada beberapa sinetron itu kan dia udah emak-emak, nggak bisa liat, dianiaya 

anaknya, jadi nggak ini banget, walaupun kasus itu memang banyak tapi jangan itu 

yang ditonjolkan. Kalau mau ditonjolkan ya dua sisi, jangan Cuma sisi negatifnya, 

ngenesnya doang, supaya orang kasian, karena menurutku dan teman-teman ya 

mbak, sebenarnya kita nggak perlu dikasihani, maksudnya kita nggak perlu 

dingenes-ngenesin. Kan kita semua sama. Akses kita sama, makan juga makan nasi 

kan. jadi pengennya sih begitu. Jadi gimana memberitahukan kepada masyarakat 

bahwa difabel sama gitu.  

P : Berarti sejauh ini film Jingga masih yang paling bagus ya?  

M : Iya, untuk mendompleng ya... oh ini difabel seperti ini, keterpurukan difabel, itu 

yang dibahas. Apalagi kalau aku yang jadi talent nya hahah 

P : Tapi itu talent nya emang netra ya?  

M : Enggak mbak. Itu bisa liat semua kok.  

P : Ohya? Berarti aktingnya bagus dong itu... soalny 

M : Kan itu matanya emang dibuat begitu. Mereka bisa liat semua. Mungkin itu sisi em... 

bukan negatifnya sih, rapi PR ya... kan itu film nya sudah bagus. Tapi gimana kalau 

besok yang difabel yang jadi talentnya.  Itu kan difabel, tapi talentnya bukan difabel. 

Itu susah sih,.. apalagi kalau ngundang saya hehehe...  

P : Kalau film lain pernah nggak yang pernah menampilkan netra?  

M : Ada sinetron di RCTI, tentang difabel netra yang banyak di bully itu tapi dia belum 

dapet masih kayak sinetron buatan. Ada film korea, yang tentang netra. Itu bagus 

tapi sama juga. untuk yang Indonesia masih Jingga yang bagus dan videoku dulu 

hehe... saya dulu ikut yang festival. Makanya itu di festival  itu banyak yang 

menampilkan difabel seperti itu.  

P : Harapan?  

M : Kalau berita pengennya sih, beritanya itu jujur bukan yang buatan. Misalnya aku 

denger berita di media, ternyata nggak bener seperti berita 4 November kemarin itu 

kan temenku ada yang bilang bahwa itu nggak bener. Jadi itu berita asal. Terus 

media itu sudah akses tapi gimana caranya biar media itu misalnya kalau ada gempa 

gitu sebatas musik atau apa, paling nggak ada berita. Harapannya untuk media itu 

untuk mengangkat difabel nggak Cuma isu difabel yang kayak negatif, butuh 

dikasihani, tapi gimana media memberitakan difabel bisa ini dan itu, dan memberi 

jalan ke difabel seperti UU no 8 tahun2016 tentang ketenagakerjaan itu kan 

 

 



sebenarnya kenapa belum benar-benar diakses, itu karena belum tersosialisasi secara 

luas. Itu kan bisa media membantu supaya ini lho membantu undang-undang supaya 

bisa terlaksana. Kan kalau lewat media, beritanya bisa lebih mencuat kan ya... nah 

kenapa nggak seperti itu. hak apa yang dibutuhkan, supaya lewat media dapat 

mendompleng ke pemerintah apa yang dibutuhkan. Kenapa belum seperti ini, supaya 

ada kesadaran dari pemerintahnya juga. nggak Cuma difabel yang protes butuh ini, 

butuh ini tapi tidak dibantu media. umpamanya media itu salah satu media yang 

membantu mendompleng sesuatu.  

(Wawancara Selesai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROFIL ANJAR 

 

Anjar (nama samaran) adalah tunarungu berusia 19 tahun, lulusan Sekolah Menengah Seni 

Rupa (SMSR)dan sekarang bekerja sebagai perias pengantin. Anjar Aktif di Deaf Art 

Community (DAC) dan sering ikut tampil untuk pembacaan puisi visual (dengan bahasa 

isyarat) dan menari hiphop. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti dibantu oleh penerjemah 

bahasa isyarat bernama Henny (nama samaran).  

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN TULI  1 

Nama Informan: Anjar  

Tempat wawancara: Sekolah Semangat Tuli Yogyakarta 

Tanggal: 11 November 2016 

 

Keterangan: 

P : Peneliti  

A : Anjar  

 

P : Oke... uhm.. 

A : Jangan tanya yang sulit 

P : Apa? 

A : Jangan tanya yang sulit-sulit, dia bilang 

P : (Yang sehari-hari aja.) Ini saya duluan yang akan bertanya. Tentang kegiatan 

sehari-hari Mbak Anjar, itu bagaimana? (Profesi mungkin?) Kuliah di mana... 

atau... bekerja. 

A : Saya kerja panggilan. Untuk make up... penganten. 

P : Sudah berapa lama menekuni profesi ini? 

A : Dari kelas 2 SMK udah kerja.. make up 

P : Ooo... berarti pas SMK pendidikannya sama ya? 

A : Dia kerja bantu-bantu kakaknya make-up. Dulu.. dulu sekolahnya di SMK... di SMSR 

jurusan seni keramik. 

P : Jadi sudah berapa lama make-up pengantin? 

A : Tadi dari kelas 2 SMK 

P : Udah berapa tahun? 

A : 3 tahun 

P : Oo.. 3 tahun. Biasanya kalau ini.. merias pengantin itu di area jogja saja atau 

pernah di luar jogja? 

A : Baru di jogja doang. Sekitaran jogja gitu. 

P : Biasanya pelanggannya itu dari mana? Kenalan atau seperti apa? 

A : Biasanya dari kakaknya dulu bilang terus ngajak dia buat bantu make up 

P : Jadi sampai sekarang masih intens ya? Masih... selalu 

A : Jarang 

P : Kalau misalnya tidak merias biasanya melakukan apa? 

A : (Tertawa) Cuma nganggur di rumah. Datang ke sini cari-cari apa. Paling kegiatan di 

DAC atau di sini... ikut pentas-pentas atau yang lain 

 

 



P : Biasanya kalau kegiatan di DAC ikut kegiatan apa? Apakah teaternya? 

A : Biasanya ikut pentas hiphop atau enggak puisi visual 

P : Sebagai apa biasanya? 

A : Dia yang pentas. Dia yang pentas hiphop, pentas puisi.  

P : Kalau pentas hiphop itu biasanya ngapain? 

A : Ya pentas.. Pentas nge-dance 

P : Ooo.. nge-dance. Ooo..Dance hiphop. Ok... Ok.... Terus selain hiphop tadi apa 

mbak? Tadi. 

A : Puisi. Puisi isyarat. 

P : Biasanya yang menyelenggarakan siapa? 

A : Ada banyak, mungkin. Biasanya dari kampus-kampus atau enggak tempat-tempat lain 

yang ngundang DAC. 

P : Ok. Ok. Ehm.. Biasanya kalau update... kalau update sesuatu. Update informasi 

misalnya. Itu biasanya paling banyak itu menggunakan media apa? [jeda] 

Mencari sesuatu, mencari berita, mencari informasi itu biasanya menggunakan 

media apa? 

A : Biasanya dari instagram atau enggak dari facebook. 

P : Oo.. berarti lebih banyak mayoritas internet ya? 

A : Iya. Biasanya dari internet. Kalau baca koran gitu nggak pernah. 

P : Kalau ini—tv, radio—masih sering mendengarkan nggak? Masih melihat? 

A : Enggak 

P : Enggak. Ok. 

A : Kalau tv paling kegiatan. Cuma melihat gestur-gesturnya doang tapi nggak tau isinya 

apa. Tapi kalau... tapi kalau film luar negeri baru paham karena kan ada teksnya di 

bawah, film indonesia kan nggak ada.  

P : Kalau boleh tau mbak Anjar  ini umur berapa? 

A : 19 tahun 

P : Biasanya hobinya Mbak Anjar  ini apa? He eh 

A : Hobinya make up 

P : Jadi sama kayak ininya profesinya sekarang ya? 

A : OO.. sama gambar. Di rumah. Gambar di rumah. 

P : Gambar apa biasanya? Berwarna apa sketsa? 

A : Gambar realis 

P : Pernah... Pernah difoto trus diupdate nggak? Misalnya di instagram gitu. 

A : Nggak. Nggak pernah. Cuma disimpen di rumah doang. 

P : Tapi punya akun instagram sama facebook. 

A : Ada 

P : Kenapa nggak memilih untuk? Kenapa nggak?  

A : Malu (tertawa). Dia paling suka hobinya itu foto-foto traveling gitu. Jadi dia traveling 

trus dia foto-foto. 

P : Trus abis itu di ini nggak, diupdate juga nggak? 

A : Kalau foto traveling biasanya baru diupload. Tapi kalau gambar enggak. Disimpen 

doang. 

P : Disimpen aja. Berarti hanya untuk ini aja, apa, Waktu luaang. Gitu aja ya 

berarti ya? 

A : Ya. Biar nggak kesepian. Makanya gambar. 

P : Oh gitu. Iya iya. Berarti gambar itu seperti temen gitu? 

A : Iya. 

P : Oh. Ok. Ok. 

A : Sama melukis juga. Selain nggambar dia ngelukis. 

 

 



P : Berarti “temen”nya nggak ingin di-share ke media sosial? 

A : Kalau... Paling itu di facebook dia nulis tulisan aja. Gambar dia kurang bagus, dia 

bilang. 

P : Tapi kan udah sering kan gambarannya? 

A : Kalau bagus baru diupload. 

P : Tapi udah ada yang, udah ada yang... pernah diupload gambarannya? 

A : Pernah.. di facebook doang. 

P : Ooo.. gitu. Kenapa menggunakan instagram dan facebook? Berarti kan kalo 

mayoritasnya menggunakan facebook dan instagram untuk mendapatkan 

informasi.. 

A : Ya.. 

P : Kenapa menggunakan dua media itu? 

A : Sering-sering cari informasinya sih di facebook. Karena di facebook itu banyak 

temen-temen tuli. Jadi kan dia banyak informasi ada acara, misalnya ada acara 

GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) di situ kan jadi tau 

di sana teman-teman update.  

P : Biasanya update status itu berapa kali sehari? 

A : (Tertawa) tergantung 

P : Oooo gitu.. Tapi setiap hari nggak updatenya atau nggak? 

A : Tergantung. Kalau misalnya pas lagi pengen, tertarik sama apa, baru ditulis. Kalau 

enggak ya..... 

P : Ok 

A : Seringnya sih enggak. Jarang. 

P : Berarti karena dapet dari err.. informasi dari temen-temen komunitas makanya 

lebih sering di facebook dan instagram, gitu ya? 

A : Iya 

P : Kalau media sosial yang lain? Twitter, path? 

A : Jarang, tapi punya. 

P : Kalau nonton tv sering nggak mbak Anjar ? 

A : Nggak 

P : Biasanya kalau nonton tv lebih seneng acara apa? 

A : Kalau di rumah bantuin keponakannya, karena masih bayi. Jadi baru beberapa bulan, 

baru satu bulan. Jadi biasanya di rumah dia ngebantuin itu bukan nonton. 

P : Jadi, sambilan mengerjakan yang lain, gitu ya? 

A : Ya 

P : Ooo.... gitu. Ok. Biasanya kalo pas lagi mengakses facebook atau instagram itu 

kalo sehari bisa berapa jam gitu? 

A : Tergantung 

P : Kira-kira? 

A : Pernah satu jam. Tiga puluh menit juga pernah. 

P : Dalam sekali akses? Berarti bisa tiga kali sehari misalnya? 

A : Ya. Jadi... kalau instagram sih jarang tapi paling sering facebook soalnya kalo 

instagram kuotanya mahal (tertawa) 

P : Ooo.. gitu. Kalau dihitung dengan jam apakah ada dalam sehari itu lebih dari 

lima jam? 

A : Enggak. Paling cuma satu jam kok maksimal. Sejam.... kalau lama matanya bisa sakit. 

P : Yayayaya... okokok. Kalau di facebook sering mengikuti berita yang ada di 

facebook? 

A : Iya. Kalau di instagram sering aktif.... eh, facebook sering aktif. Informasi. 

P : Berita yang sekarang lagi mbak Anjar  ikuti apa nih di facebook? 

 

 



A : Biasanya di facebook itu seringnya ngeliatnya tentang berita-berita tentang tuli jadi 

bukannya tentang yang lain-lain. 

P : Belakangan ini berita tentang tuli yang sedang diikutin di facebook apa, mbak 

Anjar ? 

A : Paling sih tentang tuli sih. Jadi kayak misalnya tentang tuli yang kegiatannya seperti 

apa terus misalnya ada.... misalnya ada yang, apa, ada tetangganya yang ngejek-ngejek 

temen tuli atau gimana-gimana gitu. 

P : Kalau yang di luar itu. Update yang berkembang yang misalnya mbak Anjar  

tahu di facebook dan instagram, itu apa misalnya? 

A : Kalau yang terakhir yang kulihat tuh tentang presiden amerika. 

P : Berarti mengikuti perkembangan apa... update mengenai informasi soal trump 

berarti ya? 

A : Ya 

P : Kalau ahok? 

A : Soalnya banyak juga temen-temen tuli yang ngejek-ngejek juga presiden amerika 

(tertawa). 

P : Kenapa-kenapa? Kenapa ngejeknya kenapa? 

A : Karena trump itu nggak suka sama disabilitas... jadi temen-temen ngejek-ngejek 

P : Kalau mbak Anjar  sendiri, pendapat soal trump gimana? 

A : Kalau saya sih nggak suka liat karakter Trump itu. Nggak suka ngeliat dari 

karakternya dia nggak suka. Karena dia nggak suka disabilitas dan dia juga nggak 

suka muslim. Banyak orang-orang yang tinggal di amerika itu mau pindah karena 

trump itu jadi presiden. Soalnya dia juga mengabaikan orang-orang disabilitas. 

P : Ok Ok. Itu kan mungkin berita yang agak berat ya maksudnya itu ke arah 

politik. Kalau yang hiburan, itu ada update apa? 

A : Tertawa (kartun?) 

P : Apa, apa, apa biasanya senengnya apa? 

A : Ada banyak. Ada suka film2 kartun suka banyak ada banyak yang disuka. 

P : Salah satunya yang paling baru ditonton mungkin, apa? 

A : (tertawa) Tom & Jerry. 

P : Kenapa suka Tom & Jerry mbak Anjar ? 

A : Nggak tau lucu aja. Trus juga ada teksnya jadi kan bisa nonton. 

P : Kalau misalnya di facebook atau instagram, ada nggak akun-akun yang 

misalnya berhubungan dengan hiburan yang diakses. Misalnya tentang artis, 

atau tentang film, atau buku, atau yang lain gitu 

A : Biasanya kalau yang di instagram itu tentang film sama buku 

P : Kalau film apa? Film apa? 

A : Film luar negeri pokoknya yang ada teksnya 

P : Yang barusan aja ditonton film apa? 

A : Yang terakhir kali ditonton kemaren bioskop, apa, Dr. Stranger 

P : Dr. Strange. Udah sempat nonton. 

A : Ya. Kalau yang di bioskop. 

P : Kalau buku? Buku apa? 

A : Soalnya kalau misalnya film kemaren tu kan ada teksnya. Saya pernah nonton film 

bioskop itu film “Idiot Brother,” “Ayah Kenapa Aku Berbeda,” pokoknya yang ada 

tentang disabilitas itu. Sebelumnya pernah baca novelnya terus ingat trus abis itu 

besoknya nonton di bioskop trus malah nggak sesuai. Biasanya nggak nyambung 

antara yang di buku sama yang ditampilin di bioskop.   

P : Berarti suka ini ya, membandingkan gitu ya, abis baca trus nonton ‘filmnya 

gimana sih.’ 

 

 



A : Ya (tertawa) Tapi kalau dia sudah baca bukunya trus liat filmnya baru dibandingin. 

P : Kalau Mbak Anjar  melihat tokoh tuli di “Ayah Mengapa Aku Berbeda” apa 

pendapat Mbak Anjar ? 

A : Kalau yang di film itu yang tulinya pakai isyarat tapi isyaratnya itu pakai isyarat SIBI 

jadi dia nggak paham. Pernah ada teksnya juga liat juga teksnya.  

P : Kalau melihat yang film my idiot brother gimana pendapat Mbak Anjar  tentang 

film itu? Apakah Suka atau tidak? 

A : Bagus. Walaupun nggak ada teksnya tapi bagus. Kalau dari filmnya walaupun nggak 

ada teksnya tadi paham dari gesturnya dari ekspresi orang-orangnya gitu. 

P : Apa yang menarik dari film itu sehingga mbak Anjar  suka 

A : Dari film itu juga ada pesan terakhirnya banyak juga. Karena di film itu mengajarkan 

untuk menyayangi sesama keluarganya, menyayangi adek. Dan itu yang membuat 

saya tertarik. Tadi, tentang kasih sayang sesama keluarga gitu. 

P : Kalau film Ayah Mengapa Aku Berbeda apa yang Mbak Anjar  suka dari film 

itu? 

A : Yang dia paling suka gitu perannya Dinda yang pemerannya yang jadi tuli biarpun dia 

denger tapi dia suka perannya di film itu. Tapi dia ngerasa kenapa yang di film itu 

kenapa malah yang denger yang main, karena nggak... kenapa nggak harusnya kenapa 

gak tulinya langsung yang main. Karena ada banyak pendapat orang-orang yang mau 

masuk di film itu tentang tuli itu harus tuli. Maksudnya ada banyak... banyak orang 

yang berpendapat kenapa yang bermain peran jadi tuli itu malah orang dengar kenapa 

nggak orang tulinya langsung. Kalau di film, apa, ayah mengapa aku berbeda itu agak 

nggak ini juga apa ya nggak bagus, soalnya... bukan nggak bagus, agak kurang.... 

soalnya di film itu orang-orang ngomongnya cepet banget sama tuli padahal 

seharusnya kan budaya tuli itu kalo ngomong sama tuli itu harusnya ngomongnya 

pelan-pelan bukan cepet-cepet.  

P : Berarti ada yang kemudian nggak nggak sama dengan realita gitu yakalo di 

filmnya? 

A : Ya 

P : Biasanya itu ada didis..didiskusikan nggak di forum atau di komunitas pas di 

facebook atau instagram kalo misalnya ngomongin satu buku atau film gitu... 

A : Ya, ada. Biasanya di film bioskop itu keluar abis itu pada diskusi ngobrooool sama 

temen-temen. Ada juga yang bilang mau lapor kalau misalnya yang nggak sesuai itu. 

P : Oh ya ada sampai kasus kayak itu? 

A : Baru ngeliat doang trus didiskusiin trusmau dilaporin, tapi belu... nggak tau udah 

dilaporin apa belum... ceritanya juga ada orang yang komunikasinya cepet banget itu 

kayak nggak mungkin.   

P : Itu salah satunya itu terdapat di film ayah mengapa aku berbeda itu? Tidak 

sama? 

A : Ya, kayak gitu. 

P : Biasanya kalo setelah diskusi atau ngomentarin film terus akhirnya seperti apa? 

Hanya sekadar, apa, diskusi-diskusi atau ada kemudian ketemu untuk 

membicarakan itu atau seperti apa? 

A : Ada pernah yang bilang, komentar, komentar, komentar juga, trus abis itu dia buat 

eee... pernah ada yang udah diskusi-diskusi gitu trus akhirnya berencana mau 

membuat film yang lebih bagus lagi kayak film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Ada 

yang juga pengen, sampe pengen, besok-besok pengen buat film yang lebih bagus 

lagi. 

P : Berarti di facebook misalnya ketika membicarakan film gitu berarti tidak hanya 

kemudian diskusi tapi ada keinginan untuk membuat suatu karya gitu ya berarti 

 

 



ya? 

A : Ya 

P : Apa pernah selain misalnya selain mendiskusikan film atau pernah misalnya 

saling sharing karya gitu. Misalnya yang suka gambar sharing gambar gitu, 

yang suka film sharing film gitu, atau yang suka buat film dan atau seperti apa... 

A : Biasanya paling temen-temen yang bagi-bagi kalau misalnya ada karya misalnya habis 

ngelukis apa trus dibagi-bagi gitu. Kalau misalnya ada misalnya ada temen-temen 

yang minta tolong juga bantuin bagi-bagi karyanya itu bisa juga dibantuin. 

P : Jadi selain berbagi informasi, lalu terus berbagi karya, lalu itu apa lagi yang 

dilakukan saat update di media gitu? 

A : Dia pernah buat gambar trus buat tulisan-tulisan juga trus akhirnya jadi pameran. 

Pameran foto. 

P : Jadi awalnya dishare di facebook gitu atau di instagram? 

A : Awalnya di instagram. Dulu tuh ada yang ngundang dari TBY gitu mau buat pameran 

trus sama temen-temen akhirnya diskusi-diskusi baru mau buat apa. Trus ada ide.... 

ada usul untuk untuk harapan... harapan orang-orang yang tergusur. Trus... buat 

bahannya dari apa, bahannya dari koran. Kemaren udah sempet dipamerin di TBY. 

P : Berarti itu tawaran yang dari TBY itu ditawarkan dari, maksudnya, pihak 

TBYnya tahu dari temen-temen dari facebook atau instagram atau ada kenalan 

kemudian teman tersebut yang men-share ke facebook. 

A : Mungkin itu dari temennya Pak Brototrus mengundang anak-anak DAC untuk 

mengisi pameran. 

P : Ok. Berarti tawarannya juga dishare di facebook gitu ya? 

A : Ya... Biasanya undangannya nggak di facebook tapi di whatsapp 

P : Berarti udah pernah mengakses tv, media sosial, udah semua ya? 

A : Ya, udah. 

P : Kalau menurut Anjar , dari media-media yang kemudian tersedia, apa sih 

kesulitannya atau kendala yang Anjar  rasakan saat mengakses informasi 

apapun? 

A : Yang merasa sulit itu waktu mengakses tv. Soalnya berita-berita, kayak artis-artis... 

misalnya berita-berita artis itu orangnya ngomong, trus kan dia nanya sama orang 

yang denger itu ngomong apa? Trus terakhir pas dijelasin ngomongnya udah pendek-

pendek dan dia nggak paham karena nggak ada akses. Ada satu berita yang akses buat 

temen tuli yaitu TVRI. Walaupun ada akses tapi tetep aja tidak jelas yang ditempelin 

itu. Trus kecil juga. 

P : Dari kendala itu, biasanya Anjar  melakukan apa untuk mengatasi kendala itu 

misalnya ketika Anjar  merasa nggak jelas di tv lalu kemudian Anjar  cari lagi 

informasinya di facebook, dari instagram, atau seperti apa? 

A : Iya, biasanya cari-cari lagi di internet. 

P : Dan itu membantu? Apakah membantu secara maksimal Anjar  untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan? 

A : Ya. Kalau cari-cari di internet banyak membantu dia untuk mengakses informasi 

secara maksimal. Biasanya kalau di biasanya kalau dia nggak paham ada informasi 

apa biasanya dia mencari di internet. 

P : Berarti internet bisa memfasilitasi Anjar , secara penuh. 

A : Kalau bicara media keseluruhan, internet dan media yang lain, apakah media-media 

ada sudah bisa memfasilitasi disabilitas dengan maksimal? 

P : Mungkin udah. 

A : Berarti ada kemungkinan belum? 

P : Iya. Apa misalnya contohnya? 

 

 



A : Biasanya kayak contohnya, contohnya, bingung ini maksudnya apa maksudnya apa 

gambarnya, nggak ada gambarnya trus kalau misalnya ada gambar kan dia bisa 

langsung paham.. 

P : Terlalu cepat?Itu bisa juga nggak? Misalnya ada yang terlalu cepat di televisi 

misalnya. Percakapan yang terlalu cepat. Jadi misalnya lihat visual yang terlalu 

cepat, jadi... 

A : Ya 

P : Ok. Terakhir untuk Anjar  sebagai seorang perempuan disabilitas. Apa harapan 

Anjar  dari media yang sudah tersedia. Apa yang Anjar  inginkan sebagai 

seorang perempuan disabilitas dalam memahami media? Harapannya apa? 

Terutama karena Anjar  perempuan dan disabilitas. 

A : Harapannya di.. harapannya kalo misalnya di tv itu bisa ada akses tulisan atau ada juru 

bahasa yang besar yang setengah-setengah gitu ukurannya, jadi nggak kecil. Kalau 

misalnya yang di tv yang kecil banget itu jadi kayak diskriminasi terus kita harus 

ngeliat “gini” padahal... itu nggak bisa, nggak jelas, isyaratnya juga nggak jelas. 

Jadinya itu ngebuat bosan kalau liat tv itu. 

P : Jadi tidak terlalu tertarik gitu ya untuk melihat ya.... karena tidak seimbang gitu 

ya 

A : Iya 

P : Media lain selain tv? Koran, internet? 

A : Kalau di tv juga nggak paham, seharusnya di internet itu bisa dilengkapin juga sama 

kayak di tv. Lengkap jadinya. Kayak misalnya di internet itu juga ada aksesnya buat 

mereka. Entah teksnya atau apa? 

P : Jadi khusus untuk disabilitas gitu ya? 

A : Ya. Sebenernya ada banyak harapan untuk indonesia untuk teks itu... kalau mis di luar 

negeri itu udah ada teks itu akses untuk temen-temen tuli 

P : Kalau di Indonesia berarti ini ya sangat terbatas ya? 

A : Iya. Kalau di luar negeri itu udah ada aksesnya teks buat temen-temen disabilitas yang 

ada teksnya itu tapi kalau di Indonesia belum. Saya merasa masih belum cukup akses 

di Indonesia, sih. 

P : Berarti harapannya ada wadah khusus untuk disabilitas dan itu, berasal dari 

media apapun gitu ya? 

A : Media.... transportasi juga. Trus aksesnya buat.... Ya temen-temen tuli juga selain di 

media trus di transportasi juga, trus kayak mereka juga yang harus berunjuk rasa... 

P : Terakhir ada lagi mungkin harapan yang lainnya yang Anjar  ingin 

disampaikan? 

A : Udah cukup. 

P : Mungkinkami juga cukup, sih, untuk melihat dan mewawancarai Anjar  untuk 

melihat pandangan Anjar  mengenai media dan bagaimana media dapat 

memfasilitasi Anjar  sebagai disabilitas... kaum disabilitas. 

A : Terima kasih. 

P : Kami yang terima kasih banyak. 

(Wawancara Selesai) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFIL RATIH 

Ratih adalah penyandang Tuli yang berusia 21 tahun dan sekarang sedang menempuh studi di 

Universitas Negeri Yogyakarta. Ratih juga aktif berkegiatan di Deaf Art Community. Pada 

saat wawancara berlangsung, Ratih sedang di sela-sela persiapan untuk mengikuti jambore 

untuk para difabel di museum Sonobudoyo, Yogyakarta.  

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN TULI 2 

 

Nama Informan: Ratih (nama samaran)   

Tanggal: 11 November 2016 

Tempat wawancara: Sekolah Semangat Tuli Yogyakarta 

 

Keterangan: 

P : Peneliti  

R : Ratih  

Wawancara dilakukan dengan bantuan penerjemah bahasa isyarat bernama Rega (nama 

samaran) 

 

P : Kalau kegiatan mbak Ratih  sekarang apa? 

R : Ada pawai akbar, saya ikut jambore difabel , tuli tuna netra semua kumpul. 

Tempatnya di museum Sonobudoyo, utaranya alun-alun utara.  

P : Kalau boleh tahu, mbak Ratih  usianya berapa? 

R : 21 tahun. 

P : Profesi? 

R : Kuliah di UNY jurusan Pendidikan Kriya.  

P : Ada punya hobi?  

R : Travelling. Melukis, menulis, merangkai kata, menulis diary.  

P : Kalau misalnya menulis, travelling, di share di media sosial nggak?  

R : Iya, biasanya di upload 

P : Media sosial apa yang digunakan? 

R : Biasanya di Instagram 

P : Facebook, twitter, path? 

R : Kalau twitter nggak pernah buka.  Lebih sering di instagram 

P : Tapi punya akunnya semua?  

R : Ada. Tapi nggak pernah dibuka 

P : Kalau selain akses media sosial, akses media lainnya apa saja? 

R : Tv, koran, majalah.  

P : Kalau tv, saluran atau program apa?  

R : Kalau koran dia juga baca, karena koran kan visual jadi dia juga baca. Kalau visual 

dia paham  

P : Kalau begitu, misalnya koran biasanya koran apa saja?  

R : Koran Kompas, Tribun Jogja, KR 

P : Koran yang fisik atau digital?  

R : Biasanya keduanya. Baik yang fisik dan digital.  

P : Khusus kompas dan KR?  

R : Tergantung adanya koran apa, nanti dibaca 

 

 



P : Kalau dalam sehari, berapa jam mengakses koran?  

R : Tidak tentu. Orang tua juga ada langganan koran. Jadi kalau ada dia akan baca.  

P : Biasanya kalau baca koran atau majalah, biasanya tertarik pada rubrik apa 

atau berita apa?  

R : Berita tentang ekonomi, seni atau cerita. Seperti cerita motivasi juga dibaca. Juga 

Kewirusahaan,kalau politik tidak tertarik.  

P : Kenapa tertarik sama ekonomi, seni dan kewirausahaan? 

R : Karena kalau aku baca, aku cepat paham dan berusaha, jadi dia tahu situasi di 

masyarakat masalah ekonominya seperti apa dan bagaimana masalah  ekonomi 

untuk para difabel. Biasanya kan kalau warga difabel dan miskin itu tidak ada kartu 

jaminan untuk mereka. Jadi itu yang menarik. Sebetulnya kalau orang difabel itu ada 

yang dapat kartu, ada juga yang tidak. Dia juga baca berita kriminal. Dia melihat itu 

lalu di share ke temen-temennya.  

P : Senang membandingkan informasi dengan realita?  

R : Ya. dia suka memperhatikan situasi, melihat kondisi 

P : Itu kan kalau koran atau majalah. Kalau televisi? Program apa yang disukai? 

R : Dulu aku suka nonton sinetron tapi sekarang tidak. Karena tidak ada aksesnya. 

Kalau sekarang lebih melihat tulisan yang jalan di bawah (running text). Kalau tv 

kan audiovisual, jadi dia hanya melihat gerakan tubuh. Tapi tulisan yang dibawah 

kan tidak nyambung. Dia kalau baca itu paham. Tapi kalau berita di televisi dia tidak 

paham karena tidak ada teksnya. Kalau ada penerjemah seperti di tvri, ada channel 

yang ada penerjemahnya. Namanya Neo ... oh... channel tv yang cerita tentang 

hewan... apa itu namanya 

P : NatGeo... 

R : Dia suka nonton itu karena ada akses jurubahasa, penerjemah meskipun itu di pojok 

kecil. Kalau di tv dia Cuma suka liat dari ekspresi dan gerak tubuhnya tapi tidak tahu 

ngomong. Kalau kumpul keluarga, kalau nonton tv, dia ikut nonton tapi kalau tidak 

mengerti lalu dia pergi 

P : Jadi kalau di tv lebih ke channel luar negeri ya? karena kan ada subtitlenya, 

misalnya film luar negeri, berarti lebih susah ke saluran indonesia?  

R : Kalau di luar negeri ada akses penerjemah, maksudnya di tv luar negeri itu ada akses 

penerjemah. Di kolom kecil. Contohnya kalau ada host menyampaikan berita, di 

sebelahnya ada penerjemah, contohnya CNN.  

P : Oh berarti lebih akses CNN 

R : Iya, sering nonton CNN karena ada penerjemah.  

P : Berita apa yang paling terkini yang Ratih  tahu sekarang?  

R : Dia belum nonton...  

P : Kemarin? Misalnya Ahok atau presiden amerika 

R : Oh berita tanggal 4 November kemarin, masyarakat Indonesia berbondong-bondong 

demo di Jakarta. Mendemo Ahok, mungkin protes karena Ahok menyebut surat Al-

Maidah. Terus Presiden Amerika juga tahu. Sekarang masyarakat Amerika juga 

demo menyuruh presidennya turun.  

P : Bagaimana Ratih  menanggapi dua berita itu, Ahok dan Trump? 

R : Kalau Ahok itu sifatnya tegas. Sama Hillary, kemarin calon presiden Amerika, 

ngomongnya lembut, kalau sekarang itu kasar.  

P : Jadi Ratih  tidak setuju sama Trump? 

R : Dia tidak setuju. Sebab dia fokusnya ke agama thok. Kalau di luar negeri itu semua 

aspek ekonomi, politik semuanya harus dipahami. Lainnya aku tahu Donald Trump 

itu sebelumnya sudah menyalonkan diri menajdi presiden. Mungkin ada rencana 

memberantas ISIS di Suriah, tapi batal, Cuma sebagian. Terus melihat video Donald 

 

 



Trump yang tidak suka dengan disabilitas. Ratih  lihat di CNN, karena ada 

penerjemah dia tahu bahwa Donald Trump tidak suka dengan disabilitas. dia tidak 

tahu kenapa, intinya dia nggak suka Donald Trump yang tidak suka dengan 

disabilitas. dia lihat beritanya seperti itu.  

P : Itu kalau berita, kalau selain berita seperti hiburan, biasanya Ratih  mengakses 

apa?  

R : Dia biasanya lihat Rumpi, gosip, foto dengan keterangan di bawahnya, pesbukers 

juga.  

P : Itu di tv ? 

R : Iya  

P : Kalau di media sosial atau di internet, apa yang diakses? Topik apa?  

R : Kalau buka instagram, dia buka indovidgram, ngakak, dan lainnya. Dagelan juga. 

biasanya dia suka yang lucu, komedi...  

P :  9gag?  

R : Biasanya juga liat wowfakta dan lainnya, dia mencari informasi bermanfaat, dia 

suka baca puisi, seperti tulisan quote, foto tulisan 

P : Berapa lama kalau mengakses dalam sehari?  

R : Biasanya kalau Cuma buka hp, buka hp sudah, buka hp sudah. Kalau baru belajar, 

hp ditinggal. Kalau lagi bosen buka hp, tapi nggak terus-terusan. Karena itu 

pengaruhnya sama temen-temen, komunikasinya kurang  

P : Kalau dihitung total ada 3 jam nggak, misalnya?  

R : Dia nggak ngitung 

P : Ada tiga jam atau 5 jam?  

R : Oh enggak... mungkin 2-3 jam. Mungkin sekitar itu karena tidak terlalu fokus. 

Karena dia tidak terlalu fokus ke hp karena banyak kegiatan, kalau istirahat dia buka 

hp. Biasanya kalau ada informasi di WA, BBM, baru dia akses.  

P : Dari seberapa lama mbak Ratih  mengakses media, manfaat yang mbak Ratih  

rasakan tahu soal berita terkini, hiburan, adakah manfaat lainnya? 

R : Selain dapat informasi, biasanya dia mendapatkan informasi tentang isyarat dan 

bermanfaat tentang disabilitas dan pengalaman orang lain, dapat informasi tentang 

teman-teman tuli dari FB atau DifNews sehingga dia dapat informasi tentang teman-

teman tuli dari berbagai negara 

P : Apa kendala yang dialami Ratih  saat mengakses media? Baik televisi maupun 

media sosial, atau koran, majalah  

R : TV itu pasti, karena tidak ada penerjemah. Kalau liat film, dia tidak paham karena 

tidak ada subtitle. Kalau di bioskop kan ada subtitle jadi dia paham. Berita juga.  

P : Terkait misalnya fungsi media dalam menyampaikan informasi. Apakah 

menurut Mbak Ratih  media sudah cukup memfasilitasi disabilitas?  

R : Nggak semua.  

P : Kalau yang tidak memfasilitasi seperti apa? Yang sudah memfasilitasi seperti 

apa?  

R : Kalau koran atau buku itu manfaatnya banyak. Karena dia fokus ke visual. Kalau 

radio kan ke audio jadi dia tidak bisa.  

P : Ada tidak media yang menampilkan disabilitas yang mbak Ratih  tahu? 

Misalnya film, atau berita atau apa... yang menghadirkan disabilitas.  

R : Yang sekarang atau?  

P : Yang mbak Ratih  tahu...  

R : Dia pernah nonton film tentang disabilitas, talkshow juga.  

P : Bagaimana pendapat mbak Ratih  tentang hal itu?  

R : Jadi tayangan itu memberi motivasi, berbagi cerita, pengalaman, informasi, 

 

 



pengalaman budaya dan lainnya. Kalau ada film yang bermanfaat—kalau film-film 

yang menampilkan disabilitas iku memberi manfaat dengan memberitahu orang-

orang yang tidak disabilitas untuk—ada film India yang menceritakan tentang 

disabilitas, yang memberikan manfaat kepada orang-orang tentang disabilitas dan 

setelah menonton itu dia sedikit paham dengan disabilitas. kan kalau orang yang 

melihat anak-anak yang disabilitas itu kan menilainya seperti anak bodoh. Tapi 

padahal dia disabilitas dan biasanya anak-anak disabilitas itu memberikan manfaat 

kepada orang-orang yang tidak disabilitas.  

P : Judul filmnya?  

R : BARFI, ayah mengapa aku berbeda. Mama I Love You, My Brother Idiot, Hear Me 

itu film dari Thailand 

P : Kalau dari film yang sudah ditonton, terutama film Indonesia, apakah sudah 

bisa menggambarkan disabilitas dengan baik atau tepat kalau menurut mbak 

Ratih ?  

R : Belum. Karena film Indonesia belum maksimal menggambarkan mengenai 

disabilitas seperti tuli, tuna netra, daksa, idiot dan lainnya. Yang maksudnya lebih 

rinci belum ada. Mungkin masyarakat belum paham ketika melihat itu. masyarkaat 

juga belum tahu apa itu bipolar dan istilah-istilah dalam disabilitas.  

P : Kalau realitas dari disabilitas, apakah yang digambarkan di film sudah sesuai 

dengan realita? Misalnya perilakunya,gerak geriknya atau yang lainnya. 

Menurut mbak Ratih  sudah sama atau belum?  

R : Enggak. Biasanya film itu Cuma diadaptasi jadi Cuma cerit fiksi dan tidak sesuai. 

Itu ada lagu Surat Untuk Tuhan, itu kan ceritanya sakit kanker. Itu dari kisah nyata, 

itu betul. Tapi biasanya adegan film itu hanya fiksi saja. Kalau perilaku tidak sama 

juga.  

P : Seperti apa contohnya? 

R : Biasanya kalau ada diskriminasi itu sama dengan realita. Perilakunya yang dari 

lingkungan sekitar juga, biasanya kalau mengajar dari orang tua itu ada yang sama 

ada yang tidak. Perilaku tuli ada yang sesuai dan ada yang tidak. Adegan di film 

Indonesia itu kan adegannya dibuat-buat sehingga tidak sesuai. Kalau budaya tuli 

sendiri juga ada tapi tidak sesuai. Kalau biasanya komunitas itu kan ada identitasnya 

sendiri-sendiri. tapi kalau di film itu hanya diambil sedikit-sedikit. Mungkin 

perilakunya hampir sama, menangis, marah, sakit itu hampir sama, emosinya hampir 

sama tapi kalau yang lain tidak.  

P : Kalau secara keseluruhan, apakah media dapat memfasilitasi disablitas dan 

dapat menggambarkan disablitas dengan baik?  

R : Bisa tapi butuh untuk membuat seperti—harus menyesuaikan dengan teman-teman 

disabilitas itu kebutuhannya apa, itu untuk merubah media lebih baik dan media jadi 

lebih baik untuk dsabilitas 

P : Harapan mbak Ratih  terhadap media itu apa?  

R : Semua teman-teman disabilitas bisa maju dan dapat mengakses semua media. 

contohnya tuli, dia bisa masuk ke masyarakat sekitar dan masyarakat bisa 

komunikasi. Dan bisa berpartisipasi ke masyarakat. Itu yang paling utama, 

hambatannya di komunikasi kan sulit.kalau disabilitas lain kan komunikasinya bisa, 

tapi kalau teman-teman tuli kan komunikasinya sulit. Kalau teman-teman yang tidak 

berendidikan kan pake bahasa isyarat alami jadi susah. Kalau teman-teman tuli kan 

lebih ke visual. Jadi bisa membaca gerakan tubuh dan ekspresi.  

P : Oke, sudah cukup... terima kasih Mbak Ratih ...  

(Wawancara selesai) 

 

 

 



 

 

 

Sri (Koordinator Pemberdayaan Ekonomi) dan Puji (Direktur),  Kantor Ciqal, 

Jambon, Sleman, Sabtu 8 Oktober 2016 

Sri  (tuna daksa) 

Mendirikan Ciqal 8 Oktober 2002 bersama Puji dan Ibnu. Pernah di Yayasan Bakti 

Nurani, organisasi sosial pertama di Indonesia, dibentuk alumni YPAC, didukung 

dr.Suharso. Ada Dien Suryo, Broto (dosen ISI).Ini khusus untuk penyandang 

disabilitas fisik, dibentuk di berbagai kota. Waktu itu pemerintah belum memiliki 

kepedulian seperti ini.Jadi harus berdisi sendiri, patungan, menghadapi kesulitan 

keuangan sehingga terbengkelai. Karena persoalan itu padahal perlu legalitas lalu 

bersama-sama mendirikan Ciqal. 

Akses media 

Media yang paling banyak diases adalah KR (cetak), Bernas, Harian Jogja, Tribun, 

juga online. Sering menghubungi jurnalis di Jogja. Terutama mengakses info atau 

berita dari aktivitas Ciqal. Akses media online di rumah, juga televisi diakses, 

dengarkan radio di mobil. 

Yang paling disering diakses untuk cari informasi, Detik com, Jogjanews. Dulu 

langganan Republika (cetak), jujur saja sekarang untuk membuka banyak berita tidak 

ada waktu, sedikit membaca. Lebih banyak mendengarkan TV.Banyak mendengarkan 

media (TV) di rumah. Nonton tv sekitar 15 menit, kadang rebutan sama anak. 

Khususnya berita ya. 

 

Lebih suka program Dedy Cobuzier dan dialog-dialog. Berita kriminal saya matikan, 

takut. Saluran, RCTI, TV7, TVOne, Metro, tak fanatik saluran. Di kantor sama sekali 

tidak pernah mengakses informasi, justru di rumah, paling lama satu jam, pengajian di 

pagi hari, sore kalau ada berita, lalu dialog-dialog jam 1900 seperti DC. Suka nonton 

DC karena lucu-lucu. Membicarakan hal-hal unik seperti halnya Kick Andy. DC 

hampir setiap hari pukul 19.00. Yang menarik terbaru kasusnya Mario Teguh waktu 

mengundang anaknya. Menarik karena ada kontradiktif Mario Teguh yang selalu 

menyarankan hidup baik tapi sikap terhadap anaknya seperti itu. Gak masuk logika, 

sejelek-jeleknya anak tetap anak, tak ada bekas anak. 

Kick Andy, karena bicara peran-peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Misal 

lulusan LN tapi memberikan ketrampilan menganyam. Sehari-hari mengasuh anak 

tapi bisa menganyam, meskipun ditentang suami. Ini menarik karena berhubungan 

dengan pekerjaan sehari-hari. Basisnya komunitas. KA memberi inspirasi. Acaranya 

sederhana, menganyam tapi memberi penghasilan. 

Kesulitan mengakses tidak. Ketersediaan media sudah luar biasa, berlimpah. Kesulitan 

mengakses adalah waktu, ketersediaan waktu. Ketersediaan media ada, berlimpah, 

banjir informasi. Jalanan keluarnya milih media, yang paling mudah ya televisi. Ada 

radio tapi tak pernah disetel kecuali di mobil. 

 

 

 

 



Potret Media tentang disabilitas 

Perkembangan cukup menggembirakan. TVRI ada program khusus disabilitas tiap 

hari Rabu, biasanya angkat penyandang disabilitas, tapi jarang nonton karena 

disiarkan sore pukul 17.00. Ciqal pernah mengisi acara itu, dan acara disabilitas jadi 

program rutin. 

 

Media pada umumnya belum secara rutin (seperti TVRI), tv swasta belum beri ruang 

khusus.Jogja TV sesekali memberi ruang bagi kita (disabilitas/Ciqal). Media cetak 

juga belum ada rubrik khusus.  Media khusus difabel namanya Difa (cetak) sama 

Solider milik Sigab.  

Isinya (tv) lebih memunculkan isu-isu yang memberikan inspirasi (misal 

menampilkan tokoh2 yang berhasil, penjahit yang sukses, personil yang sukses) tapi 

belum menayangkan masalah penyandang disabilitas, bagaimana pendidikan inklusi. 

Menyediakan ruang pengenalan lembaga/lsm difabel, belum pendalaman atau 

memberi solusi, seperti dokter Ods, membicarakan banyak hal, misal soal glukoma, 

retardasi mental, ini  jadi pengetahuan penting.  

 

Arah/isi berita/tayangan media 

Sekadar berita, tak ada yang membahas detil, bukan pengetahuan, sekadar 

keberhasilan seseorang. Sekadar anak bawang, tak ada hal krusial yang diangkat, 

misal penyebab tunanetra. Juga psikososial, gangguang jiwa, bagaimana peran 

masyarakat, peran dokter. Selama ini informasi hanya meninabubukkan tapi belum 

tentang masalah mendasar, misal tentang pendidikan inklusi, dengan narasumber da ri 

Diknas, guru, dst.  

Lebih banyak memunculkan tokoh keberhasilan.Tak ada misalnya soal kekerasan 

perempuan difabel, bagaimana kesulitan bersaksi di pengadilan, bagaimana korban, 

bagaimana peran polisi. Misal kasus perkosaan, lokasi di sini, kasus sedang ditangani 

..tapi tak pernah dijelaskan sampai di mana, ada 73 kasus dan 3 yang bisa dibawa ke 

proses pengadilan. Polisi kaget2 dengan kenyataan ini. Berita di media lebih sedikit. 

Seperti gunung es. 

Kelompok difabel yang sering dikabarkan 

Yang sering fisik, tuna netra, tuna rungu tapi yang mental, psikososial, kerdil, yang 

paling jarang tourett syndrome* (saradan). Saradan yang berlebihan, menggerak-

gerakkan tubuh terus-terusan di jalan, biasanya kedip2 saja. Orang seperti ini susah 

diterima bekerja dan ini tidak pernah dibahas di media. Autispun hanya disebut, tapi 

profilnya seperti apa jarang disebut. 

 

Jadi, potret media sebagai berikut: 

Karena ketidaktahuan secara detil (media) maka yang ditampilkan hanya yang di 

permukaan. Di tv tidak ada berita paralimpik, tak ada laporan langsung, paling 

sesekali saja. Artinya, masih belum layak jual oleh media. Beritanya tidak dapat 

mendongkrak iklan, sebatas kulit. Belum media punya pemahaman detil tentang 

disabilitas.  Media itu kadang menggambarkan secara keliru. Misalnya, kalimat yang 

dipakai salah, misal ada kegiatan advokasi perda disabilitas di kabupaten. Kalimat 

yang ditulis hanya kulit, bukan esensi misal mengapa Perda diperlukan, hanya ada 

aktivitas/seminar. Kadang press release tidak ditulis. Beritanya sangat simpel sehingga 

 

 



mungkin pembaca tidak tahu maksud adanya Perda misalnya. Ini gak pernah dikupas. 

Maka pelaku media perlu paham tentang disabilitas sehingga pemberitaannya pas, 

tidak hanya garis besar dan kelihatan bahwa ini isu penting. Karena wartawannya 

seperti amatiran (tentang disabilitas), anak muda yang belum punya pemahaman yang 

banyak, maka ada biasnya. Mungkin medianya sudah cukup lama tapi pengetahuan 

wartawannya terbatas. Jadi perlu pelatihan, misal dilakukan Sigab baru lingkup kecil, 

media elektronik (Solider). Yang media umum belum ada pelatihan untuk mereka.  

 

Puji (tuna daksa) 

Beberapa dari kami mengundang wartawan untuk itu namun mereka tidak muncul. 

Yang datang dari TVRI, karena ini ada faktor kenal personal dengan kami. Mereka 

akan pekewuh, kalau kenal personal tapi tak tertarik isunya. Ini penting untuk 

pelatihan wartawan secara umum meski waktunya sulit, baik pagi atau siang. 

 

Sri 

Berita yang memojokkan tidak ada, tapi lebih ke permukaan saja, bawang kosong. 

 

Puji 

 

Berita paralimpik. Ini kan mau paralimpik. Kita memaksakan media (TVRI, ADTV, 

cetak) untuk mau meliput teman-teman yang sedang berlatih, untuk memotivasi 

peserta (atlit), karena mau disorot, ditulis. Ini karena perintah dari atas, belum 

kesadaran sendiri. Kalau muncul di media mereka akan bangga, sehingga sangat 

penting media melakukan kampanye terhadap difabel. 

Mereka latihan lebih sulit, misal lempar lembing harus di kursi tidak bisa berdiri, ini 

kan luar biasa. Sebenarnya usaha mereka ini luar biasa tapi mengapa belum ada yang 

mengkampanyekan. Media juga belum banyak kenal isu difabel dan kenal teman-

teman difabel. 

Dulu saat saya di KPU juga begitu. Karena kedekatan saya bawa media ke komunitas 

difabel. Kini sudah jarang ketemu media maka kalau ada kegiatan ya jarang diliput 

media. Yang sering ketemu dari Tribun. 

Secara umum media kurang peduli, tidak paham difabel. Penggambaran media hanya 

kalau ada masukan/rilis dari media, tak ada upaya sendiri, lebih mengutamakan rilis. 

Kalau film, sinetron yang melibatkan tuna rungu, misal memerankan tuna rungu. 

Down Syndrome (**) 

 

Sri 

Sinetron Paramita Rosadi, difabel dimanfaatkan laki-laki untuk Air Mata .(SCTV, 

RCTI), si anak grahita bunuh diri. Bukan peran utama. Beda dengan Rain Man. 

Memerankan autis yang pandai. Dimanfaatkan kakaknya untuk bursah saham. Yang 

sinetron penggambarannya negatif, penyandang difabel itu tidak dongan, bodoh, bisa 

jadi objek yang disalahgunakan, diperistri tapi untuk meraih harta mertua. Kerena 

difabel jarang bergaul, didekati laki sudah dianggap senang. 

Film lama, Tanti Yosepha. 

 

Puji 

 

 



Sinetron lain, ada keluarga dengan dua anak (Down Syndrome) ketika berinteksi ada 

hal-hal yang harus diperhatikan, tidak boleh malu di luar. Orang tua meminta anaknya 

berlaku baik pada kakaknya. Lalu ada kritikan, ada yang tersinggung. Di situs TV 

(RCTI) ada macam-macam komentar. Saya setuju kalau ada keluarga seperti itu 

jangan disembunyikan. 

Jarang nonton tv. Cetak paling sering dibaca, lihat berita apa hari ini. TV juga cari 

beritanya. Saluran yang menarik: TVOne (berita), Metro (berita). RCTI, SCTYV, 

Indosiar banyak sinetron. Berita disabilitas ditonton misal kalau ada Car Free Day 

yang dihadiri difabel. Apa yang dilakukan difabel. Diambil salah satu lalu 

diwawancara mengapa hadir di car free day. 

Bahasa isyarat di tvri sangat perlu. Di tv luar negeri, film saja ada penerjemah bahasa 

isyarat. 
*Sindrom Tourette (juga disebut penyakit Tourette, sindrom Gilles de la Tourette, GTS atau Tourette 

atau TS) adalah penyakit neuropsikiatrik yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan 

yang spontan (tic) tanpa bisa mengontrolnya. 

Sindrom Tourette - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Tourette 

 
**Sindrom Down (bahasa Inggris: Down syndrome) merupakan kelainan genetik yang terjadi pada 

kromosom 21 pada berkas q22 gen SLC5A3,[1] yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis 

yang cukup khas. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini 

pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr.John Longdon Down. Karena ciri-ciri yang tampak 

aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang 

Mongoloid maka sering juga dikenal dengan mongolisme. Pada tahun 1970an para ahli dari Amerika 

dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut dengan merujuk pen 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Down). 
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