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Abstrak
Pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based approach untuk mendukung
penyandang disabilitas tuna rungu perlu dilakukan dengan didasari pemahaman bahwa ketidakberdayaan
masyarakat penyandang disabilitas tuna rungu terjadi karena tidak memiliki kekuatan. Sejalan dengan hal
tersebut, maka sebagai upaya untuk menggalakkan potensi dan peran penyandang disabilitas tuna rungu
dalam semua dimensi kehidupan terutama dari sisi ketahanan ekonomi melalui kewirausahaan, tim
Pengabdian Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta bekerjasama dengan Gerakan Untuk
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Yogyakarta dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi
disabilitas tuna rungu melalui asset based approach menuju kemandirian usaha dengan menggunakan
metode pelatihan presentasi dan diskusi secara luring maupun daring.
Kata kunci: kewirausahaan, pendekatan berbasis aset, pemberdayaan disabilitas tuna rungu
Permensos No. 08 tahun 2012, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang
karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan
wajar.

1. PENDAHULUAN
Pemberdayaan merupakan suatu tujuan dan proses.
Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan
yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki
kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang
mengarah pada kemandirian. Sebagai proses,
pemberdayaan menunjukan pada serangkaian
tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan
secara kronologis sitematis yang mencerminkan
tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang
atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses
akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang
dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi
masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude,
maupun practice menuju pada penguasaan
pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapanketerampilan yang baik.

Marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan
dalam pemerolehan peluang dalam aspek ekonomi,
sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat
(Alcock 1993 dalam Murtadlo 2017). Marginalisasi
bersumber dari berbagai faktor yang saling berkait
dan kompleks. Dampak dari marginalisasi ini,
masyarakat menjadi terpinggirkan, miskin dan
mendapat
peluang
yang
terbatas
akibat
ketidakberdayaan mereka dalam beberapa aspek
sehingga dianggap tidak memberi kontribusi pada
kemajuan suatu negara.

Permasalahan utama yang dihadapi penyandang
disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap
layanan pendidikan yang berujung terhadap tingkat
pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan
kemampuan diri dari sudut pandang ekonomi.

Stigma sosial yang terbangun dalam masyarakat
semakin meminggirkan keberadaan penyandang
disabilitas dalam perannya terhadap kemajuan suatu
negara terutama sektor ekonomi. Oleh karenanya,
penyandang disabilitas memerlukan dukungan
dalam
membangun
dan
mengembangkan
kemampuan atau kreativitas yang dimiliki. UndangUndang No 8 Tahun 2016 memuat hak-hak
peyandang disabilitas dalam hal pekerjaan,

Pada titik tertentu pada akhirnya penyandang
disabilitas menjadi bagian dari kelompok marjinal.
Kelompok marjinal merupakan suatu kelompok
sosial tertentu yang memiliki status sosial rendah,
terpinggirkan
dan
terabaikan.
Berdasarkan
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yang ada, maka komunitas akan mencapai tujuan
secara pribadi atau mimpi bersama
Tujuan pemetaan adalah agar komunitas
memahami potensi komunitas yang sudah
dimiliki dan menyadari dirinya sebagai bagian
dari kelompok
5. Menghubungkan
dan
memobilisasi
aset/perencanaan aksi (deliver/do it)
Tahap ini untuk menyadarkan bahwa banyak
jenis aksi yang dapat dilakukan komunitas
apabila aset dihubungkan dan dimobilisasi
6. Monitoring dan evaluasi
Tahap ini untuk mengukur seberapa besar
komunitas mampu menemukan dan memobilisasi
aset yang mereka miliki secara produktif untuk
mencapai tujuan bersama.
Diharapkan ketika penyandang disabilitas mampu
melalui tahapan tersebut maka akan terwujud
kesejahteraan melalui pengelolaan potensi diri
sebagai aset yang dapat memberikan kontribusi bagi
komunitas, lingkungan dan negara Indonesia

kewirausahaan, dan koperasi pada pasal 11, bahwa
hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk
penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak:
(h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,
wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai
usaha sendiri.
Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menekankan hak
penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama
dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
penyandang disabilitas perlu dukungan dari segenap
pihak agar dapat terwujud tepat dan sesuai dengan
dinamika saat ini. Kontribusi penyandang disabilitas
bagi kemajuan suatu negara salah satunya melalui
profesi wirausaha yang tidak hanya sekedar untuk
menambah penghasilan lagi namun juga menjadi
penopang utama ekonomi keluarga.
Pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan
berbasis aset atau asset based approach untuk
mendukung penyandang disabilitas perlu dilakukan
didasari pemahaman bahwa ketidakberdayaan
masyarakat terjadi karena masyarakat tidak memiliki
kekuatan. Aset yang dimaksudkan dalam hal ini
terkait erat dengan aset manusia. Menurut Sholehah
(2017), terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan
pendekatan berbasis aset untuk memberdayakan
penyandang disabilitas, yaitu:

Sejalan dengan upaya untuk menumbuhkembangkan potensi dan peran penyandang
disabilitas, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna
Rungu Indonesia (GERKATIN) didirikan pada 23
Februari 1981 di Jakarta. GERKATIN telah terdaftar
sejak tahun 1983 dengan nama Indonesian
Association for The Welfare of The Deaf, sebagai
anggota Federasi Tuna Rungu se-dunia atau World
Federation of The Deaf yang bermarkas di Helsinki,
Finlandia.

1. Mempelajari dan mengatur scenario (define)
Dipelopori oleh komunitas untuk memutuskan
lokasi, komunitas dimana proses perubahan akan
terjadi. Termasuk dalam pertimbangan tempat
adalah menentukan di mana pertemuan awal
akan dilakukan
2. Mengungkap masa lampau (discovery)
Dilakukan pencarian bersama anggota komunitas
untuk memahami “apa yang terbaik sekarang”
dan “apa yang pernah menjadi terbaik” sehingga
akan ditemukan potensi positif untuk perubahan
di masa mendatang.
3. Membangun mimpi (dream)
Komunitas secara kolektif menggali harapan dan
impian untuk komunitas, kelompok, dan keluarga
mereka
4. Memetakan aset (design)
Kata aset digunakan untuk meningkatkan
kesadaran komunitas yang ‘sudah kaya dengan
aset’ atau memiliki kekuatan yang digunakan
saat ini dan dapat digunakan secara lebih baik
lagi. Misalnya saja ada yang sudah belajar
menjahit, merajut, memasak atau kerajinan
tangan tapi tidak ada kesempatan untuk
menyalurkannya. Dengan mengetahui aset-aset

GERKATIN fokus pada pemberdayaan penyandang
disabilitas tuna rungu di Indonesia. Dalam profil
GERKATIN diperoleh pengertian mengenai tuna
rungu atau tuli yaitu seseorang yang kehilangan
daya pendengaran sejak kelahiran disebabkan oleh
takdir atau faktor lain misal sakit, musibah,
kecelakaan, atau lanjut usia). Orang tuna rungu
banyak menerima ketertinggalan di berbagai
informasi
dikarenakan
komunikasi
verbal
mengalami halangan, sehingga dalam proses menuju
kemandirian usaha sering mengalami kendala dan
diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama
institusi pendidikan dan praktisi di bidang
kewirausahaan. Dikarenakan dalam berinteraksi
dengan penyandang disabilitas memerlukan
pendekatan yang lebih mendalam dan intens maka
dukungan yang dibutuhkan oleh GERKATIN saat
ini lebih pada pendampingan kewirausahaan dengan
pendekatan
yang
berbasis
aset,
sehingga
penyandang disabilitas tuna rungu akan dapat
menggali potensi dirinya yang dapat digunakan
sebagai dasar penentuan usaha untuk mencapai
kemandirian ekonomi.
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Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai upaya
untuk menggalakkan potensi dan peran penyandang
disabilitas tuna rungu dalam semua dimensi
kehidupan terutama dari sisi ketahanan ekonomi
melalui kewirausahaan, tim Pengabdian Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta akan bekerjasama
dengan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu
Indonesia (GERKATIN) Yogyakarta dalam kegiatan
Pengabdian
Masyarakat
dengan
judul
“Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Melalui Asset
Based Approach Menuju Kemandirian Usaha”.

1.2. Permasalahan Mitra
Permasalahan mitra berdasarkan observasi serta
pengumpulan informasi dengan menggunakan
metode tanya-jawab, didapatkan permasalahan
dengan membuat prioritas yang akan diangkat
berdasar pada tabel 1.2. berikut.
Tabel 1.2.
Daftar Masalah dan Prioritas

1.1. Analisis Situasi
Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu
Indonesia (GERKATIN) didirikan pada 23 Februari
1981 di Jakarta. GERKATIN telah terdaftar sejak
tahun 1983 dengan nama Indonesian Association for
The Welfare of The Deaf sebagai anggota Federasi
Tuna Rungu se-dunia atau World Federation of The
Deaf yang bermarkas di Helsinki, Finlandia.

No

Permasalahan Mitra

1

1.1.1. Visi dan Misi Organisasi Gerakan Untuk
Kesejahteraan
Tuna
Rungu
Indonesia
(GERKATIN)

2

Kemampuan mengenali
potensi diri sebagai aset
dalam penentuan bidang
usaha dan operasional
usaha
Pengetahuan
tentang
standar
produksi,
pengemasan
Pengetahuan mitra tentang
jalur distribusi dan standar
distribusi
Pengetahuan mitra tentang
jalur pemasaran
Pengetahuan mitra tentang
jaringan modal

3

Visi Organisasi Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna
Rungu Indonesia (GERKATIN)

4

Mencapai kesamaan kesempatan dalam semua aspek
kehidupan dan penghidupan

5

Misi Organisasi Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna
Rungu Indonesia (GERKATIN)
1. Memberdayakan penyandang tuna rungu agar
dapat turut serta sebagai pelaku pembangunan
negara;
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran public
tentang arti tuna rungu (sosialisasi);
3. Melindungi dan advokasi hak-hak tuna rungu;
4. Menjadi jembatan (penengah) antara tuna rungu
dengan kemitraan
1.1.2. Tujuan
Kesejahteraan
(GERKATIN)

Urutan
Masalah
Prioritas 1

Prioritas 3
Prioritas 4
Prioritas 2
Prioritas 5

1.3. Solusi Yang Ditawarkan
Dari penentuan prioritas masalah tersebut maka
ditetapkan solusi dengan cara pelatihan pengenalan
potensi diri menggunakan metode asset based
approach dan pelatihan untuk menambah
pengetahuan disabilitas tuna rungu di GERKATIN
Yogyakarta dalam hal operasional usaha yang
meliputi pengetahuan tentang standar produksi,
pengemasan, jalur distribusi dan standar distribusi,
jalur pemasaran, dan jaringan modal.

Organisasi Gerakan Untuk
Tuna
Rungu
Indonesia

1. Menghimpun warga tuna rungu se-Indonesia
2. Menyalurkan aspirasi tuna rung uke pemerintah
3. Memperjuangkan kesetaraan hak tuna rungu

1.4. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat ini
bertujuan untuk menggalakkan potensi dan peran
penyandang disabilitas tuna rungu di GERKATIN
Yogyakarta, terutama dari sisi ketahanan ekonomi
melalui kewirausahaan dan memberi nilai tambah di
setiap sisi operasional usaha agar dapat
menghasilkan output produk yang efisien, tepat
guna, dan layak jual sesuai dengan kebutuhan pasar.
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2. METODE PELAKSANAAN

sumber permodalan
bagi UMKM

Untuk meningkatkan daya saing dan jumlah usaha
mandiri Organisasi Gerakan Untuk Kesejahteraan
Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Yogyakarta
maka
program
pemberdayaan
penyandang
disabilitas tuna rungu ini dilaksanakan dalam skema
pelatihan
kewirausahaan
terpadu
dengan
menempatkan mitra sebagai peserta pelatihan dan
memberikan pendampingan konsultasi usaha dalam
kurun waktu tertentu. Berikut adalah matrik
permasalahan beserta dengan solusi yang tersaji
pada tabel 2.1.

Pemateri
adalah
akademisi
dan
praktisi
kewirausahaan
dari
Universitas
AMIKOM
Yogyakarta
Metode pelatihan diberikan dalam bentuk
1) Presentasi
2) Diskusi di luring dan daring
Kegiatan terlaksana pada bulan September tahun
2019 dengan agenda kegiatan meliputi pemberian
materi
tentang
pengenalan
potensi
diri,
kewirausahaan dan pendampingan/konsultasi usaha
di luring dan daring.

Tabel.2.1. Metode Pelaksanaan
No Permasalahan
1

2

Kemampuan
mengenali
potensi
diri
sebagai
aset
dalam
penentuan
bidang usaha
dan
operasional
usaha
Pengetahuan
tentang standar
produksi,
pengemasan

3

Pengetahuan
mitra tentang
jalur distribusi
dan
standar
distribusi

4

Pengetahuan
mitra tentang
jalur
pemasaran

5

Pengetahuan
mitra tentang
jaringan modal

Metode Pelaksanaan

Metode pelatihan diberikan dalam bentuk presentasi
dan diskusi yang dilaksanakan di ruang pertemuan
salah satu anggota Gerkatin yaitu di Taman
Asmukita Yogyakarta.

Pelaksanaan pelatihan ini
meliputi materi :
 Pengenalan potensi
diri
 Pemetaan asset based
approach

Pada tahapan pertama pertemuan, pemateri
menjelaskan tentang bagaimana mengenali potensi
diri sebagai aset dalam penentuan bidang usaha dan
operasional usaha. Tahapan kedua, pemateri
menjelaskan dan melatih peserta mengenai
manajemen produk, produksi, dan pengemasan.
Pada tahap pelatihan proses produksi peserta
dilibatkan secara langsung untuk praktek sesuai
bidang usaha yang dipilih. Selanjutnya pada tahapan
ketiga, pemateri memaparkan manajemen distribusi
dan pemasaran. Tahap ke-empat, pemateri
menjelaskan tentang sumber permodalan bagi
UMKM. Tahap final, pemateri memberikan
pendampingan pada peserta. Pendampingan usaha
dilakukan dengan cara membuka layanan konsultasi
usaha melalui luring dan daring.

Pelaksanaan pelatihan ini
meliputi materi :
 Standar produksi
berdasarkan jenis
usaha
 Pengenalan bahanbahan kemasan
 Standar pengemasan
Pelaksanaan pelatihan ini
meliputi materi :
 Penentuan jalur
distribusi sesuai
produk/jasa
 Standar distribusi
 Penentuan titik-titik
distribusi
Pelaksanaan pelatihan ini
meliputi materi :
 Pemetaan jalur
pemasaran yang
efisien dan efektif
 Penentuan jalur
pemasaran
Pelaksanaan pelatihan ini
meliputi materi :
 Pengetahuan tentang
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multi tafsir atas suatu penyampaian pesan verbal
dan non-verbal

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pelatihan
yang dilaksanakan tanggal 8 September 2019 dan 15
Sepetember 2019

4. PENUTUP

Gambar 2.1.
Pemberian Materi Pelatihan dan Contoh Produk
Usaha Mitra

Pengabdian
masyarakat
dengan
judul
“Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Melalui Asset
Based Approach Menuju Kemandirian Usaha” di
Gerkatin ini dapat terlaksana dengan hasil positif.
1. Berdasarkan evaluasi diperoleh hasil bahwa
dengan adanya pelatihan kegiatan kewirausahaan
berbasis aset telah tercapai perkembangan
kemampuan peserta dalam mengenali potensi diri
dan tercapainya pemahaman peserta atas
pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran
usaha serta pemilihan permodalan yang sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhan usaha.
2. Menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengabdian
masyarakat dalam menyelaraskan bahasa untuk
penyampaian pesan ke peserta pelatihan yang
merupakan disabilitas tuna rungu agar pesan
dapat diterima oleh peserta dengan efektif dan
efisien serta tidak terjadi multi tafsir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang
diberikan adalah sebagai berikut:

Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, tim
pengabdian masyarakat sudah melakukan survei
pada bulan Maret, April dan Agustus 2019 untuk
memetakan situasi dan kebutuhan dari pihak mitra
serta
mendiskusikan
program
pengabdian
masyarakat yang cocok bagi mitra, sehingga
program yang dilaksanakan dapat didesain
sedemikian rupa agar memiliki hasil yang maksimal.

1. Dengan mempertimbangkan kondisi disabilitas
peserta, maka perlu diberikan pendampingan
yang berkelanjutan pada peserta terutama untuk
menjaga semangat peserta untuk menjalankan
usaha sesuai potensi diri.
2. Perlu
diberikan
sesi
konsultasi
usaha
berkelanjutan melalui media daring yang dapat
digunakan untuk menjembatani kekurangan
penyampaian materi saat pelatihan dan
meminimalkan multi tafsir pemahaman bahasa
antara peserta dengan pemateri.

Berdasarkan evaluasi diperoleh hasil bahwa dengan
adanya pelatihan kegiatan kewirausahaan berbasis
aset atau asset based approach, maka:
1. Telah tercapai motivasi berwirausaha
pemahaman peserta atas potensi diri mitra.

dan

Ucapan Terimakasih

2. Tercapai pemahaman atas manajemen produksi,
pegemasan,
distribusi,
pemasaran
dan
permodalan. Peserta pelatihan aktif dalam
berdiskusi baik saat pelatihan maupun melalui
konsultasi daring.

Pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan
baik karena dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu
perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih
kepada:
1. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Lembaga
Pengabdian
Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta
4. Ketua Program Studi Kewirausahaan
Universitas Amikom Yogyakarta.
5. Ketua GERKATIN DPC Yogyakarta

3. Permasalahan yang belum teratasi sepenuhnya
adalah penyampaian pesan dari pihak mitra yang
terkendala dikarenakan keterbatasan fisik peserta.
Di saat pelatihan berjalan pemateri sangat
bergantung pada penerjemah bahasa isyarat.
Konsultasi mengalami kendala ketika terjadi
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6. Berbagai pihak yang telah membantu
terlaksananya
kegiatan
Pengabdian
Masyarakat ini.
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat
dibutuhkan untuk kesempurnaan pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat di kesempatan yang akan
datang.
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