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MOTTO 

 

“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainya” 

( Nabi Muhammad saw ) 

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari 

ini” 

(James Dean) 

  “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 

 (Aristoteles) 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengungkapkan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga karya skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Atas dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

penulisan karya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima 

kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga proses penulisan skripsi 

dapat berjalan dengan lancar. 

3. Dr. Arif Maftuhin ,MAIS., selaku Dosen Pembimbing skripsi atas  semangat 

dan meluangkan waktunya dalam membimbing dalam penyelesaian karya 

skripsi ini. 

4. Keluarga Besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Dosen Program 

Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah mendidik sepenuh hati sampai 

saat ini. 

5. Bapak Purwanto dan Ibu Lasiyah sealaku orang tua tercinta yang telah 

mendukung dengan doa-doa dan pembiayaan selama proses perkuliahan 

hingga penulisan skripsi. 

6. Ibu Nanik Hariati yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal dan 

memberikan bantuan selama melakukan penelitian di desa Rembes. 

7. Sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2013. 

8. Sahabat-sahabat tercintaku seperjuangan Restu Khusnul Latifah, Ndaruwati 

Selviana, Nur Laila Safitri, dan grup Soleh. Terima kasih telah menemani 

selama semester satu hingga proses penyelesaian skripsi. 



ix 
 

9. Rizwan Setia Kurniadi yang selalu mendampingi, mengingatkan penyelesaian 

skripsi, dan memberikan motivasi hidup. 

10. Sahabat seperjuangan KKN Dusun Kloposawit tercinta yang senantiasa 

mendukung dalam memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi. 

11. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian karya skripsi 

hingga selesai dengan maksimal. 

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan karya skripsi 

ini sehingga segala kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan 

dalam penulisan karya selanjutnya. Demikian kata pengantar dan ucapan 

terimakasih penulis kepada pihak-pihak yang terlibat, semoga karya skripsi ini 

menjadi bermanfaat kepada pembaca. 

 

Yogyakarta, 27Juli 2017 

Penulis, 

 

 

 

Galuh Kartika Siwi 

NIM. 13250031 

 



x 
 

ABSTRAK 

Penelitian skripsi ini membahas tentang pengembangan model pelayanan 

penjangkauan untuk disabilitas intektelektual melalui rehablitasi sosial berbasis 

komunitas dalam program kampung  peduli yang dilakukan oleh lembaga Balai 

Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG). Penelitian ini didasari oleh 

banyaknya penyandang disabilitas di daerah pelosok desa yang belum 

memperoleh/belum terjangkau pelayanan. Disamping itu rehabilitasi berbasis 

panti juga dirasa belum optimal karna rehabilitasi di panti hanya berfokus pada 

klien saja bukan kepada sistem klien seperti keluarga/masyarakat yang nantinya 

akan menjadi tempat kembali klien setelah klien selesai menerima pelayanan di 

panti. Panti yang ada juga tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penyandang 

disabilitas yang ada.  

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data-data 

yang didapatkan peneliti dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Kemudian menyajikan data dengan melakukan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji 

keabsahan data, penulis  menggunakan triangulasi data dengan 

membandingkan/mencocokan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan 

dan data dokumen-dokumen yang berkaitan. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menujukan bahwa pelaksanaan 

rehabilitasi sosial berbasis komunitas dengan program kampung peduli di desa 

Rembes merupakan bagian dari rehabilitasi sosial berbasis masyarakat karena 

dalam pelaksanaan program kampung peduli melibatkan masyarakat sebagai 

wadah untuk menyelenggarakan program, selain itu program kampung peduli juga 

melibatkan masyarakat sebagai pelaku rehabilitasi dimana masyarakat yang 

bersedia sebagai kader bertugas untuk melakukan pendampingan kepada 

penyandang disabilitas intelektual dan bertugas mengembangan Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk ketika adanya program.  

 

Kata Kunci : Rehabilitasi Berbasis Komunitas, Kampung Peduli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah salah satu kegiatan 

Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi SosialKemensos RI dalam 

upaya membantu penyandang cacat yang ada di Indonesia.
1
Rehabilitasi 

sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

kemungkinan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan 

wajar dalam kehidupan masyarakat.
2
 

Salah satu penanganan disabilitas yang dilakukan Kementerian 

Sosial RI adalah rehabilitasi sosial berbasisinstitusi/panti.Terdapat 30Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti dan 2 balai besar yang merupakan 

pusat/lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani  penyandang 

disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental 

retardasi, mental eks psikotik yang langsung pengelolannya berada di 

bawah Kementerian Sosial.
3
 

Di dalam Permensos Republik Indonesia nomer 25 tahun 2012  

tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga 

                                                           
1
Kementerian Sosial RI Content, http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=C 

ontent&pa=showpage&pid=43, diakses pada 20 Maret 2017. 

 
2
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomer 25 tahun 2012  tentang standar 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial bab 1 

ketentuan umum pasal 1 hlm 4 

 

 3
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 106 Huk Tahun 2009 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial (tt.), hlm. 12. 
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di bidang kesejahteraan sosial, tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh 

lembaga meliputi pendekatan awal, penerimaan, pengungkapan masalah, 

penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, bimbingan 

yang berupa bimbingan sosial, fisik, mental, vokasional, dan 

kewirausahaan, serta tahapan resosialisasi, terminasi, dan bimbingan 

lanjut.
4
 

Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah tercatat ada 26 balai 

dan unit rehsos dibawah naungan Dinas Sosial yang menangani 

penyandang disabilitas.
5
 Sedangkanjumlah panti sosial swasta/ LKS 

(Lembaga Kesejahteraan Sosial) sejumlah 29.
6
 Jumlah penyandang 

disabilitas di Jawa Tengah sendiri yaitu 1.146.600 orang dengan rincian 

anak 8.571 orang dan dewasa 16.896 orang.
7
 

Banyaknya populasi penyandang disabilitas tidak sebanding 

dengan jumlah lembaga pelayanan yang ada, sehingga banyak penyandang 

disabilitas di masyarakat tidak memperoleh pelayanan dan dalam kondisi 

rawan sosial ekonomi. Mereka tidak memperoleh perhatian sesuai 

                                                           
4
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomer 25 tahun 2012  tentang Standar 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial Bab 2 

Rehabilitasi Sosial pasal 8. 

 
5
Balai dan Unit Rehsos Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ,http://dinsos.jatengprov. 

go.id/balai-dan-unit-rehsos, diakses pada 20 Maret 2017. 

  
6
Dinsos Provinsi Jawa Tengah, http://dinsos.jatengprov.go.id/emis/, diakses pada 20 

Maret 2017. 

 
7
Balai Rehabilitasi Sosial bina Grahita (BBRSBG), Rencana Kerja Rehabilitasi Sosial 

Berbasis Masyarakat (2017), hlm. 3. 
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kebutuhan perkembanganya, tidak produktif, tidak mampu mandiri dan 

menjadi beban keluarga.
8
 

Terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan 

rehabilitasi di dalam panti sehingga pelayanan rehabilitasi sosial menjadi 

kurang optimal diantaranya yaitu keluarga yang menjadi tempat asal klien 

sama sekali tidak mendapat intervensi, sehingga hasilnya menjadi kurang 

berimbang. Dengan demikian pelayanan dalam panti hanya berfokus pada 

klien, bukan pada sistem klien. Akibatnya keluarga dan masyarakat 

lingkungan eks klien belum mampu mendukung perubahan yang terjadi 

pada eks klien pasca rehabilitasi sosial.
9
 

Selain itu pemenuhan akan kasih sayang melalui pengasuhan orang 

tua/keluarga tidak bisa digantikan dengan pengasuhan dari orang tua asuh 

di dalam panti. Karena hubungan antara klien dengan orang tua asuh di 

panti bersifat sementara hubungan klien dengan petugas, tersebut akan 

“putus” sejalan dengan selesainya klien menerima layanan.Belum lagi 

praktek nilai-nilai dan norma-norma dalam keluarga dan masyarakat juga 

belum menjamin klien memperolehnya dari panti sosial. Disamping itu 

masih adanya keluarga yang lepas atau sengaja melepaskan diri dari 

tanggung jawab sebagai orang tua, dengan menyerahkan klien ke panti 

                                                           
8
Ibid hlm.3.  

 
9
Nurdin Widodo dkk., Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Pada Panti Sosial: 

Pembinaan Lanjut (After Care Servies) Pasca Rehabilitasi Sosial (Jakarta Timur: P3KS Press, 

2012), hlm. 348. 
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sosial, tanpa diikuti dengan komunikasi bahkan berakhir dengan tidak 

menerima keberadaan klien sebagai bagian dari anggota keluarga.
10

 

Berdasarkan perkiraan WHO, bahwa jumlah disabilitas sebanyak 

10% dari populasi penduduk Indonesia, dimana 65,5% tinggal di 

desa.
11

Faktanya banyak penyandang disabilitas di desa-desa pada 

umumnya belum tersentuh pelayanan.
12

 

Dalam rangka memenuhi dan melindungi hak penyandang 

disabilitas yang sebagian besar belum/tidak memperoleh pelayanan maka 

perlu adanya inisiatif pengembangan model pelayanan yang mampu 

menjangkau mereka. Model pelayanan bagi penyandang disabilitas 

berbasis keluarga dan komunitas merupakan pemecahan masalah yang 

tepat disamping memberikan pelayanan kepada penyandang disablitas 

pelayanan tersebut juga memberdayakan keluarga dan masyarakat tanpa 

dibatasi daya tampung panti, jam kerja, dan jangka waktu pelayanan.
13

 

                                                           

10
Ibid., hlm. 351. 

11
Kementerian Sosial RI Pelayanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Terhadap 

Penyandang Caca,http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=563, 

diakses pada 20 Maret 2017. 

12
Rencana Kerja Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (Balai rehabilitasi Sosial bina 

Grahita (BBRSBG), 2017), hlm. 4. 

 
13

Ibid., hlm. 3–4. 
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Beberapa program di antaranya adalah kampung peduli rehabilitasi sosial, 

keluarga peduli rehabilitasi sosial, dan beberapa program lainya.
14

 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk 

mengkaji salah satu program rehabilitasi berbasis keluarga dan komunitas 

dalam program “kampung peduli” yang terdapat di Desa Rembes 

kecamatan Bringin kabupaten Semarang karena program kampung peduli 

di desa tersebut saat ini masih dilaksanakan dan di lakukan pendampingan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas dalam program 

“Kampung Peduli” di desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten 

Semarang? 

C. TujuandanManfaat 

 Tujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kampung peduli 

yang di lakukan di desa Rembes Kec. Bringin Kab. Semarang. 

2. Untuk mengetahui adakah hambatan dalam pelaksanaan program 

kampung peduli yang di lakukan di desa Rembes Kec. Bringin Kab. 

Semarang. 

                                                           
14

Admin 1.Radar Pekalongan,“Penanganan Disabilitas Belum Optimal Radar 

Pekalongan”, Radar Pekalongan Online (22 September 2016), 

http://radarpekalongan.com/46647/penanganan-disabilitas-belum-optimal/ , diakses pada 20 Maret 

2017. 
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Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Memberikan masukan teoritis mengenai pengembangan model 

rehabilitasi berbasis masyarakat/komunitas yang dapat digunakan 

dalam memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, 

sebagai perubahan paradigma bahwa panti merupakan alternatif terakhir 

pelayanan untuk disabiltas.   

2. Secara Praktis 

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai 

rehabilitasisosialberbasiskomunitas. 

D. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang telah ditinjaumembahas mengenai 

rehabilitasi sosial di dalam panti dan rehabilitasi sosial diluar panti yang 

berbasis masyarakat atau biasa dikenal dengan nama RBM (Rehabilitasi 

sosial berbasis masyarakat).  

Penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada dasarnya sama-sama 

program rehabilitasi sosial untuk disabilitas namun penulis lebih fokus 

untuk mengkaji rehabilitasi sosial disabilitas diluar panti tidak di dalam 

panti. Penelitian yang ditinjau mengenai rehabilitasi sosial di dalam panti  

telah dikaji oleh Larasati, Yosi  mahasiswa  Jurusan Administrasi Publik, 

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan judul 

“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Netra 

http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=485247
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(Studi Pada Program Rehabilitasi Sosial Di Unit Pelaksana Teknis 

Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang)”
15

dan penelitian oleh Syam 

Fathurrachmanda (Kementrian Sosial RI), Suryadi (Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Brawijaya), Ratih Nur Pratiwi (Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Brawijaya) yang berjudul “Implementasi 

Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 

Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang”.
16

 

Kajian dari penelitian-penelitian tersebut meliputi strategi dan 

Implementasi rehabilitasi sosial di dalam panti. Strateginya berupa 

strategi pasif dan ofensif, dimana strategi pasif membuat suatu tindakan 

yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, sedangkan strategi ofensif 

membuat suatu tindakan dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

Dengan hasil dari pelaksanaan program yaitu adanya perubahan pola 

pikir, sikap, kemampuan dan keahlian kerja serta peningkatan 

kesejahteraan sosial. Dan implementasi dari program rehabilitasi sosial di 

dalam panti yaitu sudah berjalan dengan baik akan tetapi pelaksanaannya 

tidak dapat berkembang dikarenakan keterbatasan sumber daya.  

Beberapa penelitian juga telah mengkaji tentang rehabilitasi sosial 

berbasis masyarakat (RBM) meliputi deskripsi dari program RBM, peran 

                                                           
15

Yosi Larasati, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Netra (Studi 

Pada Program Rehabilitasi Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra 

Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (2015), hlm. 688–94, http://administrasipublik. 

studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/850. 

 

16
Syam Fathurrachmanda, Suryadi Suryadi, dan Ratih Nur Pratiwi, “Implementasi 

Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT 

Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang)”, Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora, 16: 4 (2013), 

hlm. 215–22,http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/302. 
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peksos dalam RBM, dan hasil survei daripotensi pedesaan untuk 

pengembangan model bimbingan Program RBM. ”. Penelitian yang 

mengkaji tentang Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) 

tersebut dapat dilihat dari penelitianRuaidaMurni (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)  dan Mulia 

Astuti (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 

Kementerian Sosial RI) yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Bagi 

Penyandang disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan 

Sosial Rumah kita”
17

, Jurnal oleh Purwandari yang berjudul 

“Pengembangan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) bagi 

Penyandang Cacat Korban Gempa Bumi Tektonik di Wilayah Kabupaten 

Bantul dan Sleman (Purwandari)”
18

, dan penelitian oleh Marsono yang 
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yaitu rehabilitasi sosial berbasis komunitas dengan program “kampung 

peduli 

E. Landasan teori 

Tinjauan Tentang Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat 

1. Pengertian 

 Rehabilitasi Sosial Berbasis masyarakat (Comunity Based 

Rehabilitation social) adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan 

sosial untuk penyandang disabitilas yang dilakukan secara utuh 

terpadu oleh unsur masyarakat di wilayah RW, Dusun, Kampung di 

desa/Kelurahan melalui pendampingan, rehabilitasi, pelatihan dan 

rujukan dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial 

setempat, agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan peran dan 

fungsi sosialnya secara optimal dalam masyarakat sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.
20

 Pada dasarnya konsep pelayanan 

rehabilitasi sosial berbasis masyarakat berorientasikan kepada 

masyarakat sebagai basis pelayanannya (comunity-based social 

rehabilitation) dalam arti menggunakan masyarakat sebagai wadah 

atau pangkalan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi. Dalam 

hal ini pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan bantuan dari tenaga 

sosial sukarela yang berasal dari masyarakat, melibatkan perangkat 

                                                           
20

Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berbasis Masyarakat 

(RSODKBM) (Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Rehabilitasi 

Sosial Orang Dengan kecacatan, 2012), hlm. 5. 
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desa, lembaga kemasyarakan atau lembaga-lembaga terkait dengan 

pelayanan rehabilitasi tersebut.
21

 

2. Prinsip Dasar 

 Prinsip dasar dari rehabilitasi sosial berbasis masyarakat adalah 

rehabilitasi dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat melalui 

pembinaan berupa pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan 

kepada penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat 

dilibatkan secara penuh dalam rehabilitasi ini tanpa membeda-bedakan 

suku, agama, ras, maupun golongan, kemudian masyarakat juga 

mempunyai peran mencakup prakarsa, pelaksana, pembina, dan 

penanggung jawab dalam kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat.
22

 

3. Tujuan 

 Tujuan dari rehabilitasi sosial berbasis masyarakat adalah keluarga 

dari penyandang disabilitas dapat menerima secara objektif keberadaan 

penyandang disabilitas dan mampu memfasilitasi terwujudnya 

kemandirian penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatan 

dan kemampuan yang dimiliki, tumbuh dan berkembangnya kesadaran 

dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial terutama bagi penyadang disabilitas, dan 

penyandang disabilititas dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan 

                                                           
21

Sunaryo, Dasar-Dasar Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial (Jakarta: Depdikbud RI, 

1996), hlm. 120. 

 
22

Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berbasis Masyarakat 

(RSODKBM), hlm. 8. 
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kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan lahir dan 

batin.
23

 

4. Fungsi 

Fungsi dari rehabilitasi sosial berbasis masyarakat sendiri adalah : 

1. Meningkatkan usaha-usaha ke arah penyebaran pelayanan 

rehabilitasi sosial yang berbasiskan masyarakat. 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

bidang kesejahteraan sosial semakin merata. 

3. Meningkatkan integrasi penyandang disabilitas.
24

 

5. Sasaran 

 Sasaran dari rehabilitasi sosial berbasis masyarakat terbagi menjadi 

dua yaitu sasaran utama dana sasaran pendukung, sasaran utama 

meliputi para penyandang disabilitas,  keluarga dan masyarakat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang terdapat dilingkungan 

sekitar. Sedangkan sasaran pendudung berupa potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial yang ada.
25

 

6. Pendekatan 

 Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dilaksanakan melalui 

pendekatan metode profesi pekerja sosial yaitu : 
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Ibid., hlm. 10. 
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Sunaryo, Dasar-Dasar Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial, hlm. 120. 
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Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berbasis Masyarakat 
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12 
 

 

a. Bimbingan sosial individu 

 Kegiatan ini dilakukan secara pribadi oleh petugas kepada 

kader melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan dengan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kader. 

Kemudian kader membina keluarga penyandang disabilitas sesuai 

dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Secara berkala kader 

juga mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh keluarga dan 

penyandang disabilitas.
26

 

b. Bimbingan sosial kelompok 

  Kegiatan dilakukan secara kelompok yang disesuaikan 

dengan tujuan kelompok. Dalam hal ini diharapkan para 

penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki dan dapat mengembangkan dirinya.
27

 

c. Bimbingan sosial masyarakat 

 Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan dan 

membekali penyandang disabilitas dalam melaksanakan kehidupan 

sosial yang lebih luas di dalam masyarakat, serta menciptakan 

koordinasi antar lembaga sosial yang ada di masyarakat.
28
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Ibid., hlm. 9. 
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Ibid. 
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Ibid., hlm. 9–10. 
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7. Strategi pelaksanaan  

 Terdapat lima strategi pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis 

masyarakat yaitu sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan sosial 

 Yaitu peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat 

dalam mendayagunakan potensi manusia, sosial, dan alam yang 

mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan penyandang 

disabilitas.
29

 

b. Kemitraan sosial 

 Dengan kerjasama, kepedulian, kebersamaan kesetaraan 

dan jaringan kerja untuk menumbuh kembangkan kemanfaatan 

timbal baik antara pemerintah pusat dan daerah serta 

masyarakat/orsos dalam usaha penyelenggarakan rehabilitasi sosial 

bagi penyadang disabilitas.
30

 

c. Partisipasi sosial 

 Yaitu peran aktif dan keterlibatan masyarakat, keluarga, 

dan dunia usaha dalam usaha penyelenggarakan rehabilitasi sosial 

bagi penyadang disabilitas.
31
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Ibid., hlm. 10. 
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Ibid., hlm. 11. 
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d. Advokasi Sosial 

 Yaitu upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan 

pembelaan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
32

 

e. Pembinaan wilayah 

 Memindahkan pengetahuan secara berjenjang untuk 

mengoptimalkan dan memberdayakan penyandang disabiitas, 

potensi keluarga dan masyarakat.
33

 

8. Pelaksanaan  

 Berikut adalah tahapan pelaksanaan rehabilititasi sosial berbasis 

komunitas : 

a. Tahap Persiapan 

 Tahapan persiapan disini meliputi enam langkah yang 

dilakukan. Langkah pertama adalah orientasi, sosialisasi, dan 

koordinasi. Kegiatan ini merupakan langkah awal sebagai 

upaya pendekatan untuk memperoleh informasi  dan dukungan 

dari masyarakat.
34

 

 Langkah yang kedua adalah sarasehan sosial sebagai upaya 

untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi 

mengenai kegiatan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
35

 

                                                           
32

Ibid. 

 
33

Ibid.  

 
34

Ibid., hlm. 12. 

 
35

Ibid., hlm. 12–3. 

 



15 
 

 

 Langkah ketiga adalah pemetaan sosial kegiatan ini 

dilakukan agar memperoleh data yang akurat tentang 

penyandang disabilitas.
36

 Data yang diperoleh yaitu data angka 

dan fakta yang meliputi populasi seperti jumlah penyangdang 

disabilitas, usia, jenis kecacatan, dll.
37

 Selain populasi data 

mengenai populasi dan sumber kesejahteraan sosial perlu 

didapatkan pada kegiatan ini.
38

 

 Langkah keempat adalah pengorganisasian masyarakat, 

dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang 

menghasilkan kesepakatan dalam rangka pembentukan susunan 

kepengurusan dalam kegiatan rehabilitasi sosial berbasis 

masyarakat.
39

 

 Langkah kelima yaitu penentuan lokasi kegiatan, beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi kegiatan 

adalah seberapa besar dukungan aparan maupun Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan jumlah penyandang 

disabilitasi yang ada di wilayah tersebut.
40
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World Health Organization, Community-based Rehabilitation: CBR Guidelines 

Introductionary booklet (ttp: World Health Organization, 2010), hlm. 41. 
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Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berbasis Masyarakat 

(RSODKBM), hlm. 14. 
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 Langkah yang terakhir adalah pemilihan kader. Kader 

adalah relawan yang berasal dari insfrastruktur sosial desa 

(petugas sosial masyarakat, karang taruna, PKK, aparat desa, 

dll). Kader tidak ditunjuk tetapi atas kesadaran sendiri bersedia 

menjadi kader.
41

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Pembekalan Kader 

 Dalam pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap 

pembekalan atau pemilihan kader. Tahapan ini merupakan 

tahap yang sangat penting karena kader perlu diberikan 

berbagai pengetahuan mengenai rehabilitasi, rujukan, serta 

mampu mengimplementasikannya.
42

 

2. Penyuluhan Sosial 

 Tahapan kedua yaitu penyuluhan sosial, merupakan 

suatu aktifitas yang dilakukan kepada masyarakat dalam 

rangka sosialisasi program rehabilitasi sosial berbasis 

masyarakat agar timbul pemahaman yang benar dan 

kesiapan untuk melaksanakan program tersebut di 

daerahnya.
43
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3. Konsultasi keluarga dan masyarakat 

 Tahap ketiga yaitu konsultasi keluarga dan 

masyarakat, bertujuan untuk membantu keluarga dan 

masyarakat agar dapat memahami dan menyadari 

permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan 

masalah dan potensi yang dimiliki penyandang masalah 

disabilitas.
44

 

4. Deteksi dan Survei Mawas Diri 

 Tahap keempat yaitu deteksi dan survei mawas diri, 

upaya mengenali dan mengidentifikasi kondisi objektif 

serta kebutuhan layanan sosial yang dibutuhkan kepada 

penyandang disabilitas.
45

 

5. Case Confrence 

 Tahapan yang kelima yaitu case conference atau 

sidang kasus. Maksud dari sidang kasus adalah untuk 

mencari solusi mengatasi permasalahan, kecacatan, dan 

menginformasikan kualitas permasalahan yang ada pada 

penyandang disabilitas.
46
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6. Rehabilitasi 

 Tahapan yang keenam yaitu rehabilitasi dan 

rujukan. Rehabilitasi dilakukan di lingkungan desa atau 

kelurahan, kegiatan ini terdiri dari beberapa bimbingan, 

yaitu bimbingan ketrampilan kehidupan sehari-hari 

(Activity Daily Living), bimbingan fisik, bimbingan mental, 

bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan, bimbingan terapi 

penunjang, dan bimbingan lanjut.
47

 

7. Evaluasi 

 Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi, merupakan 

penilaian dari program rehabilitasi sosial berbasis 

masyarakatyang masih berlangsung ataupun yang telah 

selesai. Tahapan ini membantu menentukan apakah hasil 

yang digariskan dalam rencana programtelah dipenuhi dan 

bagaimana situasi mereka berdasarkan awal sebelum 

rehabilitasi sampai setelah rehabilitasi telah berubah. 

Evaluasi dapat menyebabkan keputusan untuk melanjutkan, 

mengubah atau menghentikan program, dan juga dapat 

memberikan bukti--bukti penting bahwa rehabilitasi sosial 

berbasis masyarakat adalah strategi yang baik untuk 
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pemerataan kesempatan, pengurangan kemiskinan dan 

keterlibatan sosial penyandang cacat.
48

 

9. Indikator Keberhasilan 

 Untuk mengukur tingkat keberhasilan indikator keberhasilan yang 

digunakan merupakan indikator keberhasilan dari program kampung 

peduli, diantaranya sebagai berikut : 

1. Masyarakat dan berbagai pihak dapat melaksanakanrehabilitasi 

sosial penyandang disabilitas intelektual secara swadaya.  

2. Orang tua dan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang 

promotif bagi tumbuhkembang kemandirian penyandang 

disabilitas intelektual secara mandiri.  

3.  Penyandang disabilitas intelektual mampu melakukan aktifitas 

kehidupan sehari-hari, keterampilan dan usaha ekonomi produktif 

secara mandiri sesuai potensinya.
49

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian dilakukan dengan sasaran terbatas, tetapi dengan 

keterbatasan penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data 
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World Health Organization, Community-based Rehabilitation, hlm. 60. 
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mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran 

penelitian terbatas, tetapi kedalaman data  tidak terbatas.
50

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Penerima Manfaat (PM). 

Kampung Peduli di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten 

Semarangsejumlah 33 orang. Mereka merupakan penyandang 

disabilitas intelektual dengan kategori sedang dan ringan yang menjadi 

sasaran dari prgram kampung peduli. 

Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah program Kampung 

Peduli di desa rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang. 

Program Kampung peduli merupakan nama program Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Berbasis Komunitas yang 

dilaksanakan oleh BBRSBG Kartini Temanggung sebagai uji coba 

pengembangan model pelayanan. Kampung merupakan gambaran 

kehidupan masyarakat yang dinamis dalam suatu wilayah 

(desa/kampung). Sedangkan (Peduli) merupakan singkatan dari 

Pelayanan Disabilitas Intelektual Inklusi. 

Program Kampung Peduli merupakan upaya untuk menumbuhkan 

keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang ramah 

dan peduli terhadap penyandang disabilitas intelektual. Selain itu 

berupaya agar masyarakat mampu melaksanakan rehabilitasi sosial 

                                                           

50
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dalam rangka membantu penyandang disabilitas intelektual untuk 

mencapai kemandirian.Kampung peduli di desa Rembes kecamatan 

Bringin kabupaten Semarang merupakan kampung peduli di wilayah 

jawa tengah yang saat ini masih mendapatkan pendampingan oleh 

BBRSBG.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
51

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

akan dipakai adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
52

 

Wawancara dikakukan kepada 3 peksos BBRSBG dari 9 

peksos yang terlibat dalam kampung peduli ketiga peksos tersebut 

merupakan koordinator dan juga supervisor kampung peduli di 
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Desa Rembes, sehingga lebih mengetahui pelaksanaan program 

kampung peduli di desa rembes. Selain itu penulis mewawancarai 

3 Kader dari 6 kader yang ada di kampung peduli. dimana 

ketigakader yang diwawancarai merupakan kader yang aktif dalam 

program.Serta wawancara dilakukan kepada 3 PMdan keluarganya 

yang mampu berkomunikasi dengan baik,. Ketiga PM dan 

keluarganya tersebut  sesuai dengan tektik penentuan informan 

secara snowball dimana informan yang dipilih hasil rekomendasi 

dari informan sebelumya.  

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data 

penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa 

data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui 

penggunaan panca indra.
53

 

Observasi yang dilakukan datang ke lokasi program 

kampung peduli di desa Rembes selama satu minggu dengan 

menginap disalah satu rumah penduduk. Lokasi program kampung 

peduli  kemudian ikut serta dalam kegiatan salah satunya kegiatan 

buka puasa bersama dimana dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 

yang diadakan sehingga beberapa data didapatkan dengan metode 

observasi. 
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c. Dokumentasi 

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental.
54

 

Dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil gambar 

sesuatu yang dapat dijadikan sebuah data. 

4. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari beberapa sumber.
55

 Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, 

informasi dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda. 

Dalam kaitan ini, triangulasi dapat berarti adanya informan-informan 

yang berbeda tidak satu kelompok atau adanya sumber data yang 

berbeda mengenai sesuatu. Dengan pengecekan data melalui data yang 

didapat dari sumber yaitu dari dokumentasi yang diperoleh, data yang 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
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diperoleh dari beberapa  informan kunci, serta penambahan data dari 

beberapa informan tambahan untuk kevalidan data. 
56

 

Dalam penelitian ini datayang diperoleh berasal dari peksos 

BBRSBG selaku supervisor dari program, kader selaku pelaksana 

program, dan Penerima Manfaat (PM) selaku sasaran dari program dan 

keluarga yang merupakan pihak yang terlibat dalam program tersebut. 

Selain hasil wawancara dari berbagai pihak dokumen-dokumen tertulis 

dan dokumentasi berupa gambar juga menjadi sumber-sumber dari 

data yang diperlukan. 

5. Analisi Data 

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari 

wawancara, catatalan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.
57

 Analisis data terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verivikasi.
58
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a. Reduksi Data  

Reduksi data yang dilakukan dengan membuang data yang 

tidak perlu, data yang dibuang merupakan data yang tidak sesuai 

dengan kebutuan peneliti. Data yang sudah dianggap sah menurut 

peneliti sesuai data/jawaban yang diperlukan dengan 

pengelompokan masing-masing subjek. Pada akhirnya data yang 

ada sejak awal hingga akhir yang berbentuk rekaman wawancara 

untuk dilakukannya reduksi data sehingga menjadi  hasil 

penelitian yang berbentuk deskriptif. 

b. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah 

penyajian data, suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Setelah data-data direduksi sesuai dengan kebutuhan 

jawaban, data disajikan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi 

selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang 
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muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohanya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.
59

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini 

maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab 1, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka,landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembasan. 

Bab II, didalam bab ini diuraikan pengenalan/gambaran umum 

tentang Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) sebagai 

lembaga yang menjalankan program kampung peduli dan gambaran umum 

mengenai desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang sebagai 

tempat/desa dilaksanakannya program Kampung Peduli 

Bab III, bab ini membahas mengenai hasil yang didapat dari 

penelitian terkait bagaimana program kampung peduli yang berjalan di 

desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang. Serta hambatan-

hambatan yang ada di dalam program Kampung Peduli tersebut. 

Bab IV, merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang dapat diberikan. 

                                                           
59

Ibid., hlm. 19. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelayanan untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan 

pendekatan non institusional/non panti. Selama ini pelayanan yang 

diandalkan untuk penyandang disabilitas adalah pendekatan pelayanan 

secara institusi/berbasis panti. Pelayanan berbasis komunitas merupakan 

alternatif pelayanan yang lebih mampu menjangkau sasaran lebih luas 

serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana langsung rehabilitasi 

di lapangan. Maka berdasarkan hasil penelitian pelayanan penjangkauan 

melalui program rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk penyandang 

disabilitas intelektual dalam program Kampung Peduli Desa Rembes 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendekatan pelayanan berbasis komunitas juga lebih efisien dan efektif 

dalam beberapa hal diantaranya outputnya lebih banyak, biaya lebih 

murah, hasil juga lebih optimal dalam memberdayakan penyandang 

disabilitas untuk mencapai kemandirian. Dengan melakukan pendekatan 

pelayanan langsung ke masyarakat dapat menumbuhkan inisiatif dan 

kreatifitas masyarakat setempat untuk ikut bertanggung jawab melindungi 

hak-hak penyandang disabilitas serta dapat mengurangi stigma masyarakat 

terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal/tidak 

berpotensi. 
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B. Saran 

Pelayanan penjangkauan melalui rehabilitasi berbasis komunitas 

dalam program kampung peduli ini layak dilanjutkan atau diterapkan di 

berbagai daerah karena terbukti dapat mencapai hasil yang lebih optimal, 

biaya yang murah, dan sasaran yang lebih banyak dari pada pelayanan 

didalam panti.  Panti-panti sosial lain yang menangani penyandang 

disabilitas juga dapat menambahkan rehabilitasi berbasis komunitas 

sebagai tambahan program pelayanan penjangkauan. 

Penelitian ini telah mangkaji tentang pelaksanaan program 

Kampung Peduli, maka untuk penelitian selanjutnya terkait program 

Kampung Peduli dapat mengkaji tentang Efektifitas program ataupun 

Manfaat dari program.  
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INTERVIEW GUIDE 

 

1. Siapakah sasaran dari program kampung peduli ? 

2. Dalam pendekatan program,bagaimana bimbingan sosial individu, kelompok, 

masyarakat yang dilakukan ? 

3. Bagaimana pemberdayaan sosial yang dilakukan dalam program kampung 

peduli ? 

4. Bagaimana kemitraan sosial yang dilakukan dalam program kampung peduli ? 

5. Bagaimana partisipasi sosial yang dilakukan dalam program kampung peduli 

? 

6. Apa bentuk advokasi yang dilakukan dalam program kampung peduli ? 

7. Bagaimana pembinaan wilayah yang dilakukan dalam program kampung 

peduli ? 

8. Apakah sosialisasi dilakukan sebelum pelaksaan program ? Bagaimana ? 

9. Apakah sarahsehan sosial dilakukan dalam tahap persiapan pelaksaan 

program ? Bagaimana ? 

10. Apakah pemetaan sosial sosial dilakukan dalam tahap persiapan pelaksaan 

program ? Bagaimana ? 

11. Bagaimana penentuan lokasi pelaksaan program ? 

12. Bagaimana pemilihan kader ?  

13. Bagaimana rehabilitasi yang dilakukan dalam program kampung peduli ? 



14. Bagaimana evaluasi  yang dilakukan dalam program kampung peduli ? 

15. Apa saja hambatan program kampung peduli ? 

16. Bagaimana keadaan PM sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan ? 

 



       

Wawancara dengan Peksos BBRSBG        Wawancara Peksos BBRSBG 

yang terlibat dalam program kampung Peduli     yang terlibat dalam program kampung peduli 

 

   

Wawancara Dengan salah satu PM kampung     Wawancara dengan salah satu kader kampung  

Peduli desa Rembes dan Orang Tuanya.      Peduli desa Rembes 

 

       
Kegiatan Keterampilan Membuat Batik Ciprat    Tempat pelaksanaan bimbingan keterampilan    

   dan bimbingan sosial untuk para Penerima  

   Manfaat (PM) 

 

 

 

 

 



   
Kegiatan Keterampilan membuat keset     Kegiatan keterampilan membuat besek 
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