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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pandangan masyarakat tentang kaum difabel sering tidak mencerminkan pandangan 

positif. Banyak juga orang berpendapat bahwa mereka tidak mampu melakukan hal-hal 

yang dilakukan orang normal lainnya.  

Namun banyak dari para difabel terutama tuna rungu dan tuna wicara yang memiliki 

kreativitas tinggi atau talenta yang tidak pernah dilihat atau dipublikasikan oleh 

masyarakat luas.  

Masalah dalam perkembangan kaum.disabilitas. juga karena faktor-faktor dari  

lingkungan yang sering enggan diterima oleh lingkungan disekitarnya, atau juga dengan 

semua kondisi fisik dalam mereka yang bisa juga dibilang lumayan berbeda yang 

membuat pemikiran mereka melakukan hal-hal yang disukainya tetapi tidak ada yang  

memberikan apresiasi terhadapnya. Saya mengambil tema tuna rungu dan tuna wicara 

ini sebagai rasa peduli dan juga apresiasi terhadap mereka yang selama ini tidak 

dipandang oleh masyarakat tetapi sebenarnya mau berusaha. Satu dari contohnya 

dalam hal kreativitas. Hal yang orang biasa lakukan, tetapi bagi kaum difabel khususnya 

tuna wicara dan tuna rungu menganggapnya tidak bisa melakukan apa-apa dan 

sebagainya. Dari banyaknya asumsi tersebut apakah kita tahu bahwa sesungguhnya 

para kaum disabilitas itu pandai dan memiliki kemampuan yang sama atau bahkan jauh 

lebih daripada anak dasarnya.  

Sering kali para kaum disabilitas yang khususnya tuna rungu dan tuna wicara tidak 

aware terhadap kelebihan yang mereka miliki, dimana mereka hanya merasa rendah diri 

, kurang, dan berbeda dari orang normal lainnya.  

mereka yang juga selama ini tidak tahu dan paham aktivitas atau kreativitas apa yang 

bisa dilakukan. 

Bagi banyak orang, pekerjaan merupakan suatu hal yang sulit untuk didapatkan. 

Apalagi, permintaan serta kriteria tertentu yang disyaratkan oleh sebagian pemberi 

lapangan pekerjaan menambah tugas sendiri untuk sebagian orang untuk mendapat 

pekerjaan tersebut. Padahal, jika mereka sulit mendapatkan pekerjaan, mereka tidak 

dapat bekerja sehingga mereka tidak dapat mendapatkan penghasilan yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya. Akibat lebih jauh dari kondisi ini, 

semakin banyak masyarakat yang menjadi pengangguran, serta tingkat kemiskinan di 

Indonesiapun akan semakin meningkat. Kondisi tersebutpun dialami oleh banyak 

penyandang disabilitas Padahal, banyak para penyandang disabilitas memiliki 
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kemampuan dan keterampilan yang baik di bidang teknologi, penulis, editor, maupun 

bidang lainnya. Namun, potensi tersebut tidak dapat terasah secara maksimal karena 

masih banyaknya pemberi lapangan pekerjaan tersebut yang tidak membukakan ruang 

untuk para penyandang disabilitas.  

Oleh karena itu sebagai pembelajar Desain Komunikasi Visual, saya bergerak untuk 

membuat kampanye sosial dengan memanfaatkan media visual untuk berkomunikasi 

dan memotivasi beberapa  disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara untuk dapat 

memanfaatkan dan menjadikan indera mereka yang lain sebagai alat bantu untuk 

berkreativitas dan membuat karya-karya yang memiliki nilai harga dan menjadi media 

yang berfungsi. 

Salah satu cara dalam menyampaikan pesan kampanye sosial tersebut adalah 

dengan mengajak para tuna rungu dan juga tuna wicara yang berada di Kota Semarang 

untuk terlibat dalam sebuah aksi yang diselenggarakan. Aksi interaksi dan juga 

komunikasi dalam memperkenalkan kreativitas mereka dalam suatu platform untuk dapat 

menciptakan kesadaran tentang kreativitas yang dapat mereka lakukan sebagai seorang 

tuna rungu atau tuna wicara. Beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan 

kegiatan kampanye sosial tersebut adalah melakukan aksi kampanye sosial secara 

langsung dengan survey terhadap para tuna rungu dan tuna wicara dan bekerja sama 

dengan instansi sosial. Instansi sosial yang menjadi wadah bagi penelitian ini adalah 

“Roemah Difabel” yang merupakan sebuah tempat pemberdayaan bagi kaum disabilitas 

yang berada di Kota Semarang. Penggunaan media lainnya yaitu dengan melalui video 

animasi kreatif, website, media sosial, yang nantinya akan didesain dengan sangat teliti 

dan menarik, dan juga memiliki media pendukung seperti T-shrit, merchandise, dan juga 

akan dipasarkan dengan membuat iklan di media cetak dan elektronik yang sesuai 

dengan target audience yang juga akan didesain semenarik mungkin, sehingga menarik 

minat para kaum tuna rungu dan wicara dan para difabel untuk mengenal lebih dalam 

dan mengikuti kampanye sosial ini.  

1.2. Pembatasan Masalah  

Kasus ini memiliki beberapa masalah yang dibatasi dan diambil dari perumusan-

perumusan masalah yang terapat pada kegiatan desain pada visual dan komunikasinya, 

supaya hal tersebut dapat berjalan dengan lancer, makan batasan-batasan ini dibuat 

secara langsung , beberapa dari batasan tersebut adalah : 

1. Hanya membatasi kaum difabel yang merupakan tuna rungu , tuna wicara karena 

mereka masih memiliki tangan, kaki dan indera lain untuk berkarya / berkreasi 
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2. Sasaran utama terbatas hanya di Kota Semarang 

3. Target usia 12-25 tahun 

4. SES B 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang kampanye sosial yang efektif untuk membangun 

semangat dan minat bagi kaum disabilitas khususnya  tuna rungu dan tuna wicara 

dengan media komunikasi visual ? 

1.4. Tujuan Rancangan 

Tujuan penelitian dan perancangan kampanye sosial ini adalah untuk mengajak dan 

memberikan kesempatan bagi para penyandang tuna rungu dan tuna wicara di Semarang 

untuk memanfaatkan apapun milik mereka yang dapat digunakan untuk berani 

berkreativitas dan menciptakan karya-karya yang memiliki nilai jual dan dapat dijadikan 

sebagai mata pencaharian mereka sendiri. 

1.5. Manfaat Perancangan 

Perancangan ini memiliki manfaat yaitu : 

1.5.1. Bagi Target Audience 

Mengedukasi tuna rungu dan juga tuna wicara yang hampir tidak memiliki 

pekerjaan untuk mulai berani menyalurkan kreativitas mereka dan menghindari 

pemikiran bahwa mereka tidak normal, tetapi mulai menggali potensi-potensi yang 

dapat diraih dengan kelebihan yang mereka miliki untuk menciptakan karya-karya 

unik yang dapat dijual dan sukses dengan karya yang mereka ciptakan. 

1.5.2. Bagi Universitas Soegijapranata 

Hasil dari perancangan ini kaan dijadikan bahan referensi atau landasan dasar 

bagi para mahasiswa lain khususnya Desain Komunikasi Visual yang ada di  

Unika Soegijapranata untuk menjadi dasar bagi merancang suatu kampanye 

khususnya mengendai kreatifitas untuk kaum difabel. 

1.5.3. Bagi Perancang 

Penulis dapat mempelajari,menganalisis, serta semakin mengerti tentang 

kekurangan orang, belajar memanfaatkan kelebihan yang kita miliki dan 

mengurangi mengeluh akan sesuatu yang tidak kita miliki. 

1.6. Metodologi Penilitian 
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Analisa data yang dilakukan secara kualitatif melalui pengambilan kesimpulan dari 

data-data referensi, pengamatan, wawancara, serta analisis kondisi lapangan. Analisis 

secara kualitatif ini dilakukan agar mendapatkan suatu kesimpulan mengenai isi pesan, 

gaya desain, dan eksekusi yang paling cocok untuk merancang Kampanye Sosial 

“KREATIF ITU INDERAKU”.  

1.6.1  User Research    

a. Kuisioner 

	
Gambar 1 : Diagram Kuisoner Kegemaran Narasumber 

Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 
 

Dari hasil pertanyaan pilihan antara membaca buku / menonton film yang 

dijawab oleh 13 responden mendapatkan hasil 84,6% responden memilih 

menonton film, dan 15,4 membaca buku. Dari sini dapat kita gambarkan bahwa 

ketertarikan tuna rungu dan tuna wicara lebih kearah visual, dan menonton 

atau melihat sesuatu yang menarik dan dapat bercerita melalui visual daripada 

membaca buku/ cerita dari tulisan. 

	
Gambar 2: Diagram Kuisoner Minat Pekerjaan Narasumber 

Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 
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Dari hasil pertanyaan pilihan antara wiraswasta / bekerja diperusahaan, 

76,9% responden menjawab wiraswasta dan 23,1 lainnya menjawab bekerja 

diperusahaan. Disini dapat kita simpulkan bahwa tuna rungu dan tuna wicara 

sebenarnya memiliki minat untuk berwirausaha / membuat usaha sendiri. 

	

Gambar 3: Diagram Kuisoner Hambatan Narasumber 
Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 

 

Dari hasil pertanyaan apakah tidak dapat mendengar atau berbicara 

merupakan hambatan untuk membuat karya, sekitar 53,8% responden 

menjawab tidak, dan sisanya 46,2% menjawab iya, disini jumlah ya dan tidak 

hamper sama, yang berarti masih banyak tuna rungu dan tuna wicara yang 

merasa bahwa kekurangan mereka itu merupakan sebuah hambatan. 

 

	

Gambar 4: Diagram Kuisoner tentang Karya Narasumber 
Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 
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Dari pertanyaan diatas, 92,3 persen responden menjawab sudah pernah 

membuat karya, dan sisanya 7,7% belum pernah, disini hampir semua sudah 

pernah membuat karya apapun bentuknya. 

 

 

 

	

Gambar 5: Diagram Kuisoner Tentang Penjual Karya Narasumber 
Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 

 

Dari pertanyaan diatas 76,9% responden sudah pernah menjual karya 

yang mereka buat berapapun harga jualnya dan kepada siapapun mereka 

menjualnya, sementara ada sekitar 23,1% responden yang belum pernah 

menjual karyanya, terdiri dari responden yang belum pernah membuat karya 

maupun yang sudah membuat karya tetapi belum dijual. 

	

Gambar	6: Diagram Kuisoner Pendapat Narasumber Tentang Kreativitas 
Sumber : Kuisoner dengan Narasumber 
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Dari pertanyaan diatas, terdapat 69,2% responden yang menjawab Ya , 

kreativitas dapat menghasilkan uang , dan sisanya 30,8% menjawab tidak 

bisa, masih juga banyak responden yang berfikir kreativitas tidak dapat 

menghasilkan uang. 

 

Dari hasil analisa kuisioner tersebut, sebagian besar memilih 

wiraswasta, tetapi masih ada responden yang masih menganggap bahwa 

kekurangan mereka merupakan hambatan, dan masih ada beberapa 
responden yang berfikir bahwa kreativitas tidak bisa menghasilkan uang. 

1.6.1.1. Behaviour 
- Kurangnya fungsi indera pada tubuh yaitu pendengaran dan berbicara 

- Merasa rendah diri akan kekurangan yang mereka miliki , dan belum bisa 

memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki. 

1.6.1.2 Need 
- Kreativitas menjadi pekerjaan bagi tuna rungu dan juga tuna wicara 

- Menghindari rasa rendah diri karena kekurangan yang juga dimiliki 

1.6.1.3 Problems 

- Kurangnya motivasi dan semangat bagi para tuna rungu dan tuna wicara untuk 

menciptakan suatu karya yang unik  

- Kesuksesan mereka yang terhambat oleh keadaan fisik yang tidak normal. 

1.6.1.4 Attitude 
- Kurangnya edukasi terhadap para tuna rungu dan wicara 

- Kurangnya semangat untuk meraih jalan kesuksesan dengan memanfaatkan 

kelebihan yang dimiliki 

- Pandangan masyarakat yang rendah terhadap kaum difabel 

1.6.2. Insight / Finding 

• Berdasarkan data yang diperoleh, sebenarnya para tuna rungu dan juga tuna 

wicara sangat banyak yang berantusias untuk bekerja selayaknya orang normal, 

dengan adanya kampanye sosial yang saya buat, berfikir kreatif tidak memiliki 

batasan, dimana semua tuna rungu dan tuna wicara yang ada di Semarang dapat 

melakukan menggunakan kreativitas mereka untuk membuat karya yang memiliki 
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nilai yang berharga jual, dengan belajar hal tersebut, mereka dapat bekerja 

selayaknya orang normal, dengan mengandalkan kreativitas, tanpa adanya 

batasan, dan dapat meraih sukses mereka masing-masing. 

• Tuna Rungu dan tuna wicara yang ada di kota Semarang sangat membutuhkan 

edukasi dan serta kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, harus memiliki 

motivasi untuk membuat mimpi dan cita-cita yang akan diraih, hal ini dapat 

dimasukan sebagai topik kampanye saya , dimana penulis akan membuat sebuah 

kampanye yang akan mengajarkan dan memberitahu para tuna rungu dan wicara 

bahwa mereka masih punya mimpi dan masa depan, dimana mereka dapat berfikir 

kreatif untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual. 

1.6.3. Background Research 

	 Peneliti menerapkan beberapa metode-metode yang dianggap relevan 

sehingga data yang diperoleh nantinya akurat dan tidak bersifat subyektif. Berikut 

beberapa metode yang digunakan:  

1.6.3.1 Angket 

Penulis akan membagikan selebaran yang berisi pertanyaan kuisioner 

dan mereka akan mengisi dengan hal-hal yang mereka ketahui. 

1.6.3.2  Wawancara  
Wawancara akan dilakukan kepada beberapa kaum difabilitas yang 

sudah sukses berwirausaha menjual hasil karya mereka, dimana hal ini 

ditujukan untuk mengetahui bahwa kreativitas merupakan salah satu hal yang 

dapat membawa kesuksesan pada seseorang khususnya tuna rungu dan 

tuna wicara. 

Wawancara juga yang diperlukan dengan instansi. Yaitu Roemah 

Difabel yang berada di Kota Semarang dimana forum tersebut sudah 

berkompeten dan ahli dalam bidang penanganan kaum difabel khususnya 

tuna rungu dan tuna wicara dan para kaum disabilitas itu bisa dan mampu 

bertahan dan juga bersaing dengan orang normal lainnya.  

1.6.3.3 Cultural Probling 

Cultural Probing akan dilakukan juga kepada para tuna rungu dan tuna 

wicara. menggunakan metode cultural probling yang berguna untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam mengenai keseharian dari mereka 

sendiri. Baik dari aktivitas maupun keseharian dan kepribadian mereka 
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sehari-hari. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 

efektif yang akan membantu dalam perancangan kampanye nantinya. 

1.6.3.4 Internet 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

dari referensi internet yang berisikan informasi mengenai kampanye sosial 

“KREATIF ITU INDERAKU”, bagaimana menumbuhkan kesadaran 

masyarakat tuna rungu dan tuna wicara, sehingga yang mereka lihat bukan 

hanya kekurangan ayng mereka miliki melainkan karena kelebihan dan 

keunikan yang dimiliki. Menggunakan internet sendiri berguna bagi peneliti. 

1.6.3.5 Studi literatur 

Penulis juga akan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan data 

mengenai kaum difabel khususnya tuna rungu dan wicara, cara-cara 

penyelesaian masalah, ilmu desain komunikasi dan visual. 

Secara kesimpulan kampanye sosial ini adalah wadah bagi masyarakat, 

khususnya tuna wicara dan tuna rungu di Kota Semarang untuk dapat 

mengolah kreativitas mereka menjadi karya-karya yang dapat dimasukan ke 

dalam aplikasi-aplikasi media sehingga karya yang sudah ada  

 

1.6.4. Initial Concept 

Tiga permasalahan yang ditemui penulis terkait masalah difabel yaitu :  

• Para pemilik lapangan pekerjaan yang masih sangat ragu untuk menggunakan 

kaum difabel khurusnya tuna rungu dan tuna wicara didalam instansi mereka, 

mereka lebih memilih mempekerjakan orang normal lain yang tidak memiliki 

gangguan pada indera mereka. 

• Lapangan pekerjaan yang sangat minim dan terbatas dari pemerintah, sehingga 

banyak tuna rungu dan tuna wicara yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga 

tidak sedikit juga dari mereka yang pada akhirnya meminta-minta / menjadi 

pengemis dijalan 

• Kurangnya pendidikan dan motivasi untuk berkreativitas bagi para tuna rungu 

dan wicara yang ada di kota Semarang, yang sebenarnya bekerja kreatif tidak 

memiliki batasan, semua orang dapat belajar dan melakukannya. 
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1.7. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang akan dipakai dalam pembuatan karya ini akan 

dijelaskan dalam skema di bawah ini. 

	
Gambar 7 : Skema Kerangka Berpikir 

Sumber : Anallisa Pribadi 
 
 

1.8. Tinjauan Pustaka 

Beberapa sumber yang menjadi dasar dari pembuatan karya ini berasal dari : 
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1.8.1  Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis ada banyak karya yang mengungkap tentang 

pemberdayaan difabel akan tetapi lebih banyak dalam aspek pendidikan yang 

berbentuk skripsi, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh saudara :  

1. Hermansyah Putra yang berjudul “Pemberdayaan Pendidikan difabel 

melalui Yayasan Sayap Ibu Purwomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta”.  

Yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menjadi 

masalah dalam penelitiannya adalah bagaimana strategi pemberdayaan 

pendidikan bagi para difabel yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu Purwomartani 

Kalasan, Sleman, Yogyakarta.  

Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa strategi pemberdayaan yang 

dilakukan Yayasan Sayap Ibu Purwomartani merupakan pola; pertama, 

menciptakan suasana atau iklim yang kondusif, kedua memperkuat potensi atau 

daya (power), ketiga melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang 

lemah.  

2.  Etnik Ratna Widati yang berjudul “Pemberdayaan Tunanetra Oleh Yayasan 

Kesejahteraan Kesehatan Tunannetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta di 

Bidang Dakwah”  

Yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitiannya adalah bagaimana aktifitas dakwah difabel di 

Asrama Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta.  

Hasil dari peneletiannya mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan 

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) itu bernafaskan islam 

dan bernilai Islami dengan diberi bekal dakwah meliputi rethorika dakwah, seni 

baca al- Qur‟an, hafalan al-Qur‟an dan hafalan hadist yang tujuannya untuk 

mencetak manusia (tunanetra) yang sholeh dan sholekhah yang dapat berperan 

aktif ikut menyebarkan agama islam.  

3. Retno Erlin Hardiyani “Upaya pemberdayaan Tunanetra Oleh Panti Sosial 

Bina Netra ( PSBN ) Sadewa, Bantul, Yogyakarta”  
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Yang menggunakan metode deskriptif kualitatif Yang menjadi masalah pokok 

dalam penelitiannya adalah “Bagaimana strategi dakwah yang yang diterapkan 

kepada penyandang Tunanetra di PSBN Sadewo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 

dalam meningkatkan akhlak Tunanetra  

1.8.2. Studi Komparasi  
Studi komparasi yang dilakukan antara lain : 

1. Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik di Kota 

Surakarta  oleh Galih Hapsari Putri (Fakultas seni dan desain, Universitas 

Kristen Petra Surabaya 2013) 

 

   Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

membuka akses para difabel keruang publik dikota Surakarta.  

   Kota Surakarta merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah yang dikenal dengan keramahannya. Sebagai salah satu kota yang yang 

merupakan kota terpadat di Indonesia, maka kota ini memiliki berbagai macam 

keunggulan salah satunya adalah mengenai pembangunannya dan julukannya 

sebagai kota ramah bagi difabel. Hal ini dikarenakan kota Surakarta merupakan salah 

satu tempat berdomisilinya difabel baik sebagai tempat tinggal permanen maupun 

untuk sementara waktu terutama bagi yang sedang mengikuti pelatihan– pelatihan. 

Untuk itulah maka kota Surakarta merupakan kota yang ramah bagi difabel dan 

mendapat julukan sebagai kota pusat difabel.  

 

2. Perancangan Kampanye Sosial ”Aku Bisa Kreatif oleh Johan Steven Wijaya 

(Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain 
Universitas Kristen Petra Surabaya 2013) 

  Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini mempunyai tujuan yaitu untuk  

mengajak para difabel untuk kreatif berfikir dan menciptakan ruang kerja untuk kaum 

difabel. 

  Sering kali banyak orang tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak 

berkebutuhan khusus, khususnya anak autis didalam berkarya. Pengambilan segmen 

anak berkebutuhan khusus ini dimaksudkan sebagai rasa peduli dan apresiasi 

terhadap mereka yang selama ini tidak dipandang oleh masyarakat. Salah satunya 

dalam hal kreativitas mereka yang selama ini tidak banyak masyarakat tahu dan 

paham kreativitas apa yang biasa dilakukan anak-anak berkebutuhan khusus. 
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Kampanye ini merupakan wadah bagi mereka khususnya anak autis untuk dapat 

mengolah karya-karya yang biasa ia buat ke dalam aplikasi-aplikasi media sehingga 

karya yang sudah ada tidak terbuang percuma namun dapat menjadi karya baru 

yang memiliki nilai jual dan tentunya sebagai media yang berfungsi. 

3. Perancangan Media Promosi Event “Akses Bebas Untuk Difabel” Melalui Desain 

Komunikasi Visual oleh Stephany Virgina Nathasa (Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret) 

Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini mempunyai tujuan yaitu untuk  

menginformasikan dan membuat akses bebas untuk difabel melalui media visual 

yang disebarkan didalam masyarakat. 

Indonesia sebagai negara berkembang telah melaksanakan 

pembangunan di segala bidang tetapi ironisnya para difabel kurang dapat 

menikmati nya karena fasilitas untuk difabel sangat lah kurang. Mungkin kita tidak 

bisa menyamai standard yang ditetapkan di negara maju tetapi setidaknya kita 

dapat memberikan fasilitas yang layak bagi mereka. Namun beberapa tempat 

publik belakangan ini mulai memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang 

cacat karena akses penyandang cacat sudah menjadi salah satu fasilitas yang 

harus ada di dalam pembangunan tempat-tempat umum.Hal ini diharapkan dapat 

membantu para penyandang cacat sehingga mereka tidak terlalu kesulitan 

mengakses apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya terlebih di fasilitas publik, 

karena apa bila tempat publik sudah bisa di akses maka mereka bisa dengan 

mudahnya mengembangkan diri, seperti contohnya di sekolah yang harusnya 

bisa di akses oleh semua orang pun kurang memberikan akses bagi mereka 

sehingga mereka pun berpikir dua kali untuk pergi ke sekolah karena takut 

merepotkan orang lain, sedangkan bila mereka bisa pergi ke sekolah itu pun 

masyarakat menganggap mereka sebagai kaum minoritas. Begitu pula di bidang 

pekerjaan,mereka tidak mendapat tempat karena walau pemerintah 

menganjurkan setiap 100 karyawan ada 1 penyandang cacat,tapi para 

penyandang cacat ini tidak memiliki akses untuk pergi ke tempat kerja, maka hal 

ini di pandang sangat tidak efektif oleh pemberi kerja. Maka banyak kita lihat para 

penyandang cacat selamanya menjadi 2 , masyarakat minoritas dan mereka tidak 

mendapatkan hidup yang layak karena untuk mendapatkan itu semua akses 

untuk mereka saja tidak tersedia.  
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4. Perancangan Kampanye Sosial ”Aku Bisa Kreatif oleh Johan Steven Wijaya 

(Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain 
Universitas Kristen Petra Surabaya 2013) 

Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini mempunyai tujuan yaitu untuk  

mengajak para difabel untuk kreatif berfikir dan menciptakan ruang kerja untuk 

kaum difabel 

 

Sering kali banyak orang tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak 

berkebutuhan khusus, khususnya anak autis didalam berkarya. Pengambilan 

segmen anak berkebutuhan khusus ini dimaksudkan sebagai rasa peduli dan 

apresiasi terhadap mereka yang selama ini tidak dipandang oleh masyarakat. 

Salah satunya dalam hal kreativitas mereka yang selama ini tidak banyak 

masyarakat tahu dan paham kreativitas apa yang biasa dilakukan anak-anak 

berkebutuhan khusus. Kampanye ini merupakan wadah bagi mereka khususnya 

anak autis untuk dapat mengolah karya-karya yang biasa ia buat ke dalam 

aplikasi-aplikasi media sehingga karya yang sudah ada tidak terbuang percuma 

namun dapat menjadi karya baru yang memiliki nilai jual dan tentunya sebagai 

media yang berfungsi. 
 

5. Perancangan Media Promosi Event “Akses Bebas Untuk Difabel” Melalui Desain 

Komunikasi Visual Oleh Stephany Virgina Nathasa (Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret) 

Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini mempunyai tujuan yaitu untuk  

menginformasikan dan membuat akses bebas untuk difabel melalui media visual 

yang disebarkan didalam masyarakat 

Indonesia sebagai negara berkembang telah melaksanakan 

pembangunan di segala bidang tetapi ironisnya para difabel kurang dapat 

menikmati nya karena fasilitas untuk difabel sangat lah kurang. Mungkin kita tidak 

bisa menyamai standard yang ditetapkan di negara maju tetapi setidaknya kita 

dapat memberikan fasilitas yang layak bagi mereka. Namun beberapa tempat 

publik belakangan ini mulai memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang 

cacat karena akses penyandang cacat sudah menjadi salah satu fasilitas yang 

harus ada di dalam pembangunan tempat-tempat umum.Hal ini diharapkan dapat 
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membantu para penyandang cacat sehingga mereka tidak terlalu kesulitan 

mengakses apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya terlebih di fasilitas publik, 

karena apa bila tempat publik sudah bisa di akses maka mereka bisa dengan 

mudahnya mengembangkan diri, seperti contohnya di sekolah yang harusnya 

bisa di akses oleh semua orang pun kurang memberikan akses bagi mereka 

sehingga mereka pun berpikir dua kali untuk pergi ke sekolah karena takut 

merepotkan orang lain, sedangkan bila mereka bisa pergi ke sekolah itu pun 

masyarakat menganggap mereka sebagai kaum minoritas. Begitu pula di bidang 

pekerjaan,mereka tidak mendapat tempat karena walau pemerintah 

menganjurkan setiap 100 karyawan ada 1 penyandang cacat,tapi para 

penyandang cacat ini tidak memiliki akses untuk pergi ke tempat kerja, maka hal 

ini di pandang sangat tidak efektif oleh pemberi kerja. Maka banyak kita lihat para 

penyandang cacat selamanya menjadi 2 , masyarakat minoritas dan mereka tidak 

mendapatkan hidup yang layak karena untuk mendapatkan itu semua akses 

untuk mereka saja tidak tersedia.  
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