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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di tiga perpustakaan perguruan tinggi di Kota 

Bandung diperoleh bahwa belum terdapat layanan perpustakaan bagi mahasiswa 

disabilitas. Kondisi tersebut di antaranya disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang 

mengatur tentang layanan bagi mahasiswa disabilitas, kurangnya pemahaman terkait 

disabilitas dan pendidikan inklusi di perguruan tinggi dan belum adanya data mahasiswa 

disabilitas yang aktif terdaftar di tiga perguruan tinggi tersebut. Kondisi aksesibilitas fisik 

di tiga perpustakaan perguruan tinggi tersebut pun masih banyak yang belum sesuai 

dengan peratura perundang-undangan. Selain itu jenis layanan yang diberikan di 

perpustakaan pun masih bersifat umum. Adapun saat memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa disabilitas masih bersifat insidental dan personal.  

Tidak adanya layanan perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas menyebabkan 

kebutuhan mereka tidak terpenuhi, khususnya dalam akses literatur dan informasi. 

Kebutuhan mahasiswa disabilitas terhadap layanan perpustakaan di antaranya akses 

terhadap literatur yang sesuai dengan program studi baik offline maupu online, kurangnya 

ketersediaan buku/jurnal dan format materi sesuai dengan kondisi kedisabilitas, misalnya 

braille. Selain itu kesulitan dalam mengakses gedung dan layanan perpustakaan secara 

fisik, kesulitan dalm penggunaan website perpustakaan, dan kesulitan mahasiswa 

disabilitas dalam mengkomunikasikan kebutuhan mereka ketika berada di perpustakaan. 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalah tersebut yaitu dengan 

membuat program layanan perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. 

Program tersebut dibuat dengan memperhatikan kondisi aktual layanan perpustakaan dan 

kebutuhan mahasiswa disabilitas, serta kajian literatur dan kebijakan terkait layanan 

perpustakaan, disabilitas dan pendidikan inklusi. Pada proram tersebut berisi tentang 

kebijakan layanan perpustakaan, pembentukan staf khusus, pengadministrasian dan 

pendataan kebutuhan mahasiswa disabilitas, aksesibilitas fisik, layanan khusus bagi 

mahasiswa disabilitas dan akses informasi dan informasi bagi mahasiswa disabilitas.  

Program tersebut diprediksi dapat diterapkan oleh perpustakaan dengan dibagi 

berdasarkan tiga jenjang, yaitu program jangka pendek, menengah dan panjang. Program 

yang termasuk ke dalam bagian jangka pendek adalah program yang sangat penting untuk 
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dilakukan saat itu juga dan tidak ada alternatif lain untuk menggantinya. Sementara 

program yang termasuk ke dalam bagian jangka menengah adalah program yang 

penerapannya membutuhkan waktu dan bisa diberikan alternatif/penyesuaian lain dalam 

penerapannya. Program yang termasuk ke dalam bagian jangka panjang adalah program 

yang penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Khusus untuk penerapan program aksesbilitas fisik didasari dengan kebutuhan 

perguruan tinggi dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Misalnya: jika ada mahasiswa 

disabilitas yang menggunakan kursi roda maka pengadaan ramp bersifat segera (jangka 

pendek atau jangka menengah). Sedangkan jika tidak ada maka pihak perpustakaan dapat 

memasukkannya ke dalam program jangka panjang. Penerapan program di atas dapat 

disesuaikan dengan kondisi perpustakaan perguruan tinggi dan kebutuhan mahasiswa 

disabilitas masing-masing.  

5.2. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan terkait 

kebutuhan mahasiswa disabilitas terhadap layanan perpustakaan dan kondisi layanan 

tersebut di tiga perguruan tinggi di Kota Bandung: 

1. Belum adanya kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa disabilitas 

di perguruan tinggi, khususnya di perpustakaan, sehingga hal ini berimplikasi 

terhadap pelayanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Oleh karena itu 

pihak perguruan tinggi seharusnya merancang kebijakan yang berkaitan dengan 

kebutuhan mahasiswa disabilitas di perpustakaan. Kebijakan tersebut terdiri dari 

tersedianya aksesibilitas fisik, pembuatan dan sosialisasi program layanan, 

pembentukan staf khusus yang melayani mahasiswa disabilitas di perpustakaan, akses 

informasi dan komunikasi, dan kerjasama dengan organisasi disabilitas. Melalui 

kebijakan tersebut diharapkan kebutuhan mahasiswa disabilitas terhadap akses literasi 

dan informasi dapat diperoleh secara maksimal. 

2. Ketiga perguruan tinggi yang dijadikan tempat penelitian belum mempunyai data 

sebaran mahasiswa disabilitas yang masih aktif terdaftar, hal tersebut berimplikasi 

terhadap perguruan tinggi terkait dengan masalah perpustakaan tidak mengetahui apa 

saja jenis disabilitas yang terdaftar di perguruan tinggi dan apa kebutuhan mereka. 

Oleh karena itu perguruan tinggi seharusnya mempunyai data mahasiswa disabilitas. 

Melalui data tersebut, perpustakaan dapat mengetahui jenis kedisabilitas dan 

kebutuhan perindividunya. Sehingga pada saat pemberian layanan dapat disesuaikan 
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dengan kondisi perpustakaan perguruan tinggi, berikut memperhatikan prioritas 

program jangka pendek, menengah dan panjang.  

3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep disabilitas dan pendidikan inklusi di tingkat 

perguruan tinggi. Meskipun ketiga perguruan tinggi tersebut sudah menerima 

mahasiswa disabilitas untuk mengenyam pendidikan di instansi mereka, namun 

pemahaman pihak perguruan tinggi masih belum maksimal. Kurangnya pemahaman 

terhadap kedisabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi dapat menyebabkan 

kurang tepatnya pemberian layanan kepada mahasiswa disabilitas. Implikasi dari 

temuan ini adalah melalui program layanan yang diprediksi dapat diterapkan di tiga 

perguruan tinggi tersebut, dapat membentuk kesadaran akan budaya inklusif di 

lingkungan perpustakaan perguruan tinggi, sehingga seluruh staf perpustakaan 

mengenal tentang disabilitas dan ikut bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan.  

4. Pada beberapa perguruan tinggi yang sudah memberikan layanan aksesibilitas fisik 

misalnya, kondisi infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Pihak perpustakaan perguruan tinggi 

pun belum pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan mahasiswa 

disabilitas terkait kebutuhan mereka di perpustakaan. Implikasi dari temuan ini adalah 

keikutsertaan mahasiswa disabilitas dalam pembuatan program ini pun selain dapat 

terpenuhinya kebutuhan mereka, juga mendorong mahasiswa disabilitas untuk 

berperan aktif dalam menyuarakan dan mengadvokasi kebutuhan mereka. Sehingga 

mahasiswa disabilitas merasa menjadi bagian yang utuh dari civitasakademika di 

lingkungan perguruan tinggi. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perguruan Tinggi  

Perguruan Tinggi yang sudah menerima mahasiswa disabilitas hendaknya membuat 

peraturan atau kebijakan khusus terkait layanan bagi mahasiswa disabilitas dan 

pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Hal tersebut sebagai  bukti komitmen 

perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan amanat dari 

undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut juga 

sebagai landasan perguruan tinggi dalam memberikan layanan kepada mahasiswa 
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disabilitas sehingga dapat mendorong terbentuknya kesadaran budaya inklusif di 

lingkungan perguruang tinggi.  

2. Bagi Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

• Membuat  dan mengkaji kebijakan terkait layanan perpustakaan bagi mahasiswa 

disabilitas 

• Memberikan edukasi kepada staf perpustakaan terkait layanan bagi mahasiswa 

disabilitas dan pendidikan inklusi di perguruan tinggi 

• Melakukan kerjasama dengan program studi pendidikan khusus dan lembaga 

lainnya yang bergerak di bidang kedisabilitasan untuk menambah keilmuan 

terkait pelayanan bagi mahasiswa disabilitas di perpustakaan 

• Melakukan pengadministrasian data dan kebutuhan mahasiswa disabilitas di 

lingkungan perguruan tinggi 

• Melakukan pertemuan dengan mahasiswa disabilitas, pihak program studi dan 

staf perpustakaan untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka di perpustakaan 

• Merancang program dengan melihat program layanan perpustakaan yang sudah 

dibuat sebagai panduan 

• Menyediakan staf khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir 

kebutuhan mahasiswa disabilitas di perpustakaan 

• Menyediakan alat tulis / kertas / penerjemah bahasa isyarat pada saat memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa disabilitas rungu.  

• Menampilkan subtitle pada video yang tersedia di perpustakaan 

• Memperbaiki kondisi ramp yang terdapat di depan pintu masuk perpustakaan 

agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

• Merancang pintu masuk agar dapat diakses oleh pengguna kursi roda 

• Menyediakan lift di dalam gedung untuk memudahkan pengguna kursi roda 

ataupun disabilitas daksa mengakses layanan perpustakaan 

• Menyediakan toilet khusus disabilitas, khususnya yang dapat diakses oleh 

pengguna kursi roda 

• Menyediakan literatur, media dan alat asistif lainnya khususnya yang diperlukan 

oleh mahasiswa disabilitas netra, daksa dan rungu. 

• Memasang tulisan braille pada rak buku, ruangan dan peralatan lainnya yang 

dapat diakses di perpustakaan 

• Menyediakan aplikasi jaws pada komputer yang tersedia di perpustakaan 
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• Membuat layanan alternatif bagi mahasiswa disabilitas yang belum mampu 

mengakses gedung perpustakaan. 

• Melakukan tur perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas sehingga mereka dapat 

mengetahui jenis layanan yang tersedia di perpustakaan. 

• Memberikan pelatihan terkait akses web perpustakaan kepada mahasiswa 

disabilitas.  

3. Bagi Perpustakaan UNIKOM 

• Membuat  dan mengkaji kebijakan terkait layanan perpustakaan bagi mahasiswa 

disabilitas 

• Memberikan edukasi kepada staf perpustakaan terkait layanan bagi mahasiswa 

disabilitas dan pendidikan inklusi di perguruan tinggi 

• Melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya yang bergerak di bidang 

kedisabilitasan untuk menambah keilmuan terkait pelayanan bagi mahasiswa 

disabilitas di perpustakaan 

• Melakukan pengadministrasian data dan kebutuhan mahasiswa disabilitas di 

lingkungan perguruan tinggi 

• Melakukan pertemuan dengan mahasiswa disabilitas, pihak program studi dan 

staf perpustakaan untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka di perpustakaan 

• Merancang program dengan melihat program layanan perpustakaan yang sudah 

dibuat sebagai panduan 

• Menyediakan staf khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir 

kebutuhan mahasiswa disabilitas di perpustakaan 

• Menyediakan alat tulis / kertas / penerjemah bahasa isyarat pada saat memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa disabilitas rungu. 

• Menyediakan tangga khusus yang memudahkan penyandang drawfisme 

(perawakan pendek) dapat mengakses rak buku 

• Menyediakan rak penyimpanan khusus di area yang mudah dijangkau oleh 

penyandang drawfisme (perawakan pendek) 

• Menampilkan subtitle pada video yang tersedia di perpustakaan 

• Menyediakan literatur, media dan alat asistif lainnya khususnya yang diperlukan 

oleh mahasiswa disabilitas daksa dan rungu. 

• Melakukan tur perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas sehingga mereka dapat 

mengetahui jenis layanan yang tersedia di perpustakaan. 
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• Memberikan pelatihan terkait akses web perpustakaan kepada mahasiswa 

disabilitas.  

4. Bagi Perpustakaan ITENAS 

• Membuat  dan mengkaji kebijakan terkait layanan perpustakaan bagi mahasiswa 

disabilitas 

• Memberikan edukasi kepada staf perpustakaan terkait layanan bagi mahasiswa 

disabilitas dan pendidikan inklusi di perguruan tinggi 

• Melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya yang bergerak di bidang 

kedisabilitasan untuk menambah keilmuan terkait pelayanan bagi mahasiswa 

disabilitas di perpustakaan 

• Melakukan pengadministrasian data dan kebutuhan mahasiswa disabilitas di 

lingkungan perguruan tinggi 

• Melakukan pertemuan dengan mahasiswa disabilitas, pihak program studi dan 

staf perpustakaan untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka di perpustakaan 

• Merancang program dengan melihat program layanan perpustakaan yang sudah 

dibuat sebagai panduan 

• Menyediakan staf khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir 

kebutuhan mahasiswa disabilitas di perpustakaan 

• Menyediakan alat tulis / kertas / penerjemah bahasa isyarat pada saat memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa disabilitas rungu.  

• Menampilkan subtitle pada video yang tersedia di perpustakaan 

• Menyediakan literatur, media dan alat asistif lainnya khususnya yang diperlukan 

oleh mahasiswa disabilitas daksa dan rungu. 

• Melakukan tur perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas sehingga mereka dapat 

mengetahui jenis layanan yang tersedia di perpustakaan. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dalam penerapan program di lingkungan 

perpustakaan perguruan tinggi dengan memperhatikan dan menambahkan keragaman 

dan jumlah  disabilitas. Hal tersebut memungkinkan dapat tersedianya program 

khusus lainnya yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dapat 

juga ditampilkan denah perpustakaan sesuai dengan program yang sudah dibuat agar 

pihak perpustakaan mempunyai gambaran dalam menerapkan program tersebut.
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