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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN DH 

22 Februari 2018 

Putri : Selamat pagi, kepada mas Dan, mohon dijelaskan profil dirinya dan 

aktivitas   rutin yang dilakukan. 

DH  : Nah ini toh biar tidak ada kesalahpahaman (sambil menunjukkan KTP), 

oke nama saya tertulis DH, S.PD, lahir di Surabaya, 26 -02-1985. Riwayat 

pendidikan saya SD-SMP itu disekolah luar biasa di Surabaya, lalu SMA 

di SMA 13 Surabaya, nah kalo kuliah S1 di UNESA Sendratasik ya 

sekarang ini masih sedang proses S2  di UNAIR jurusan kebijakan publik. 

Biasanya rutinitas saya ya kuliah, kerja juga buat anak dan istri, lalu  main 

gitar kalo ada waktu senggang dan biasanya selalu disini sih mengurus 

KMH bersama teman-teman komunitas. 

Putri : Bagaimana pengalamannya masuk di UNESA jurusan Sendratasik dan 

lanjut ke S2 UNAIR? 

DH : Ceritanya pas waktu SMA itu kan ada PMDK ya kalo nggak salah, nah 

kriterianya ada nilai rapot dan nilai rapotku memadai untuk masuk di 

peminatan yang saya kehendaki yaitu sendratasik itu tadi. Singkat cerita 

kriteria itu ketrima, tapi masik belum tes wawancara dan segala macem itu 

selanjutnya ada tes praktis kepekaan nada, waktu itu gamelan ya lalu saya 

disuruh menirukan yang dipukul tadi apa aja, habis itu ada menebak kunci, 

garis besarnya akhirnya semua tes saya diterima. Kalo S2 nya itu dapet 

kabar dari om GW, saya kalo manggil om karena lebih tua dia hahaha, ada 

beasiswa untuk disabilitas dibidang PSDM atau kebijakan publik nah saya 

pikir saya pernah baca dan mempelajari seputar hal itu, lalu saya pikir ooo 

ini cocok karena saya berkegiatan di organisasi sama temen-temen 

sehingga menurut saya perlu tahu kebijakan, yang kedua banyak temen 

disabilitas itu eee.. tidak mengerti kebijakan sehingga kurang tepat dalam 

menyikapi jika ada hibah, bantuan dari dinas sosial dsb, kan itu ada 

prosedurnya misalkan mereka bilang kok suwe gak mudun-mudun akhire 

ngamuk-ngamuk. Nah berarti saya perlu tahu dan nantinya akan membantu 

mensosialisasikan prosedur, kenapa sii kebijakan itu bisa dibuat itu kan 

dipelajari disana. Akhirnya saya ikut tes beasiswa Asian University 

Network dan puji syukur keterima. Jadi saya terimakasih sekali om GW 

sudah memberikan informasi yang membuat saya bisa lanjut S2.



 

 

Putri : Apakah di keluarga mas DH ada yang tuna netra? 

DH : Kalo semua keluarga besar tidak ada tuna netra, cuman saya saja. Tapi 

mereka nerima-nerima saja tuh, sangat baik tetapi memang tetap ada 

pembedaan artinya karena pengetahuan yang kurang gitu ya, apalagi kalo 

sama orang yang sepuh, ya sudah kita nurut saja meskipun niatnya baik 

tapi terkadang berlebihan juga ya sudahlah. 

Putri : Selanjutnya, Menurut Anda apa yang Anda pahami tentang tuna netra 

maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

DH : Kalo tuna netra sendiri menurut saya si, orang biasa ya sama aja, tetapi 

kita dianugrahi  mata hati yang lebih peka karena penglihatan kita 

terhambat. Orang yang tidak perlu dikasihani tapi perlu didukung, yah 

tidak dipungkiri karena hambatan mereka jadi banyak tuntutan kebijakan 

negara untuk membantu mereka bisa bertahan hidup dan memiliki 

kehidupan yang layak. Tetapi saya tidak mendukung tuna netra yang 

menuntut haknya saja tetapi kewajiban dan kontribusi apa yang harus 

diberikan agar masyarakat percaya dengan kemampuan kita. Kalo non tuna 

netra pemahaman saya dulu berbeda dengan sekarang, kalo dulu non tuna 

netra itu adalah orang yang kebanyakan suka memberikan stigma negatif, 

gampang memberikan judgment kepada kita, cenderung tidak ingin 

bergaul dengan kita dan malu. Selain itu memang orang yang harus 

mengerti orang disabilitas karena mereka tidak memiliki hambatan jadi itu 

mengapa saya mengapresiasi kepada temen-teman yang mau 

memperhatikan tuna netra dan disabilitas lainnya itu sebetulnya.  

Putri : Stereotype apa yang muncul pertama kali ketika Anda mengenal non tuna 

netra? 

DH : Ini nii ada pernah lucu ya, kan saya tuna netra ya yang waktu itu masih di 

SD luar biasa tapi ada orang yang bilang ke saya “loh tuna netra kok isok 

sekolah?” hanya sekolah itu aja membuat mereka heran, jadi image nya 

seolah-oleh orang tuna netra kasarannya bodoh lah, kan jadi saya pikir 

mereka egois dan jahat ya? Sudah kita ini gak bisa lihat masih dibilang 

bodoh. Tapi itu masa kecil sekarang-sekarang ini sudah mulai bisa berpikir 

kalo tidak semua orang seperti itu pandangannya, mungkin mereka itu 

yang kurang pengetahuan tentang kita, jadi saya ini sudah tidak berani lagi 

memberikan stigma kepada orang, saya harus mengenal mereka dulu, 

karena ada yang memang interaksi sama saya bagus sekali seperti om GW 

itu, ada yang kurang bagus entah kenapa dia itu. 

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

DH : Jadi, sampai titik dimana saya berpikir bahwa memang saya harus aktif, 

karena banyak stereotype negatif yang seringkali ditujukan kepada kami. 

Saya harus aktif untuk mendekatkan diri dengan mereka menunjukkan 

bukti-bukti ada hal-hal yang seringkali mereka lewatkan. Misalnya waktu 

SMA saya sekelas sama orang-orang yang non tuna netra, jadi semua 



 

 

temen-temen saya dekati dan saya tanyain nama-namanya saya ajak 

ngobrol sampe mereka nyaman dan tidak aneh lagi punya teman tuna 

netra. Akhirnya ya ternyata asusmsi saya ada betulnya, ternyata mereka 

tidak memahami begitu saya aktif dan mereka mengenal saya justru sangat 

banyak yang interest dan membantu semua. Jadi harus komunikatif, 

terkadang saya juga mebantu mereka kita barterlah, kalo diajak apapun 

yang penting baik saya wes ayo aja. 

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan mas DH, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukan mohon diceritakan. 

DH : Namanya om GW, putri pasti juga sudah mengenal ya. Karena memang 

interaksinya sudah sangat lama dan sudah seperti keluarga sendiri. Momen 

yang mempertumakan waktu saya SMP kelas 2 ada acara perpisahan 

kakak kelas tiba-tiba aja saya diajak sama Bagus tuna netra juga itu adik 

kelas yang masih ada sodara sama om GW, sepertinya dia menceritakan 

saya kepada om GW bahwa saya bisa main gitar apa diajak?. Kemudian 

saya diajaklah main dibeberapa acara, acara pertama itu di Taman Surya 

pertama kali pertemuan juga dengan keluarganya dan ibunya akhirnya 

kenal toh. Singkat cerita ee karena lamanya berhubungan kita sering main 

bareng tidak hanya musik saja, kayak ayok ke Jogja ta? Akhirnya ke Jogja, 

nah selama perjalanan itu kita bisa tahu kehidupan dan kebiasaan masing-

masing. Selain itu beberapa permasalahan om GW juga terlibat misalnya 

yang sudah saya ceritakan tadi pas masuk kuliah kebetulan kakak saya 

tidak bisa membantu menemani karena punya kerepotan dengan rumah 

tangganya sendiri kalo orangtua kurang tau dan gak mengerti masalah 

kuliah mungkin karena lahir jaman mojopahit yaa hahhaha, jadi paling yah 

wes mendoakan saja. Akhirnya om GW yang mengantar kesana –kesini 

untuk keperluan pendaftaran kuliah S1 sampek S2 ini dapet beasiswa waah 

dari situ membawa banyak perubahan kehidupan saya, sangat membantu 

sekali ya beliau itu. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

DH : Dulu kan masi sebatas musik ya, karena om GW terlahir dari keluarga 

seniman dan kalo om GW ini karena bersaudara sama Bagus yang tuna 

netra juga jadi ya sedikit banyak sudah memahami kehidupan tuna netra, 

jadi tidak susah lagi beradaptasi, cuman beliau itu disiplin sekali waktu itu 

saya sering telat karena kan harus nunggu yang anter dulu tapi beliau tidak 

mau tahu beliau marah juga sama saya karena telat itu, karena waktu itu 

masih SMP ya bawa perasaan gak mau lagi main sama om GW ngambek 

gitulah, dari situ om GW ingin merubah keburukan sifat saya sama bagus, 

beliau berpikir apa anak tuna netra semua seperti itu ya ngambekan? Terus 

diajaklah saya berdiskusi untuk membuat organisasi atau perkumpulanlah 

seenggaknya untuk membantu mereka merubah kebiasaan dan sikap-sikap 

yang kurang baik. Nah terciptalah KMH ini buah pemikiran kita bertiga di 

tahun 2003 saya sudah masuk SMA, kita samakan visi bahwa tuna netra 

harus mandiri, menciptakan lingkungan yang inklusi dan tidak hanya 



 

 

menyuarakan dan menuntut hak-hak saja, tetapi memberikan kontribusi 

agar meyakinkan masyarakat bahwa kami semua sama dan mampu 

bersaing. Seringnya interaksi itu menyimpulkan bagi saya, berarti ini 

termasuk salah satu bukan satu-satunya ya karena ada orangtua juga tapi 

salah satu orang yang berperan bagi hidup saya yang paling besar kan gitu. 

Nah selain itu ada cerita kita berdua ya waktu di Jogja, kita nunggu 

jemputan untuk ke tempat acara, nah waktu itu kita belum makan dan om 

GW sepertinya kelelahan jadi ketiduran di kursi dekat stasiun, waktu itu 

saya berpikir ini momen yang pas untuk membuktikan kepada GW bahwa 

saya bisa mandiri dan melakukan hal yang membuat GW mungkin kaget 

dan saya bangunkan si om GW“ om, om iki lo maemo tak tukokno sego 

bungkusan” ( om,om ini makan saja, saya beli nasi bungkusan), beliau 

kaget loh kamu kok bisa beli sendiri?. Nah tuna netra kan biasanya akan 

takut kalo melakukan sesuatu yang belum pernah tahu lingkungannya 

seperti apa?, saat itulah saya menjelaskan dengan latihan dan tekat maka 

tuna netra juga bisa melakukan itu om. 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 

DH : Motivasinya karena kesamaan visi soal teman-teman disabilitas terutama. 

Jadi bagaimana nanti teman-teman disabilitas itu bisa memantaskan diri 

sehingga butuh sosialisasi, kaderisasi yang harus dilakukan di organisasi 

ini (ketika itu pembicaraan terjeda karena ada anggota KMH yang masuk 

sekretariat untuk merapikan barang-barang), pada akhirnya persahabtan 

kita ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi penyandang disabilitas. 

Kita berdua ingin tempat ini menjadi tempat berproses temen-temen 

disabilitas membuktikan prestasinya dan bentuk memantaskan diri dengan 

non disabilitas biasa kita sebut dengan “Rumah Pantas”. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

DH : Memang diatas 70% kita berbicara mengenai organisasi dan seputar 

kepedulian kita dengan penyandang disabilitas karena kesamaan visi kita 

itu, sisanya ya masalah seperti pekerjaannya yang di KPID, di sampah 

terus kemudian tentang kuliahb saya, terus candaa-candaan yang kurang 

penting tetapi itu menjadi penting juga kayak, candaan saya gini ciie ciee 

om GW sama Eka deket-deket gak pernah diskusi sama aku lagi, eh 

ternyata dari situ mereka bisa jadi berjodoh hahahaha...gitu sih. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

DH : Nah iya kalo om GW itu tegas ya, disiplin juga terus beliau tidak 

menyuruh tapi mengajak praktek bersama jungkel-jungkel bareng juga, 

beliau bukan filosof yang menasehati secara teoritis saja tapi praktis. Nah 

beliau selalu mengajarkan saya mengenai logika berpikir ya, tidak hanya 

menyalahkan keadaan tetapi mencari akar masalah dan solusi selalu 

begitu. Berkat itulah saya akhirnya menjadi sekarang pola pikir saya 

menjadi lebih baik dan terbuka karena pengaruh beliau.  Kalo simbol itu 



 

 

tidak ada ya sepertinya, tapi menurut saya orangnya humoris kalo kamu 

kenal om GW juga jangan baperan karena memang orangnya seperti itu 

apa adanya, saya dibilang “picek” sudah biasa. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

DH : Sebetulnya itu persahabatan itu tidak memandang itu, perbedaan suku, 

ras, agama, budaya dan kecacatan fisik. Justru yang berbeda kita banyak 

belajar kan ya? Mengetahui lebih banyak hal, kalo pelangi warna merah 

saja tidak indah ya, butuh warna lain juga. Dikala seseorang melupakan 

batasannya itulah sahabat. Kita ingin melakukan hal bersama ya kita 

lakukan, mengerti dan memahami satu sama lain dan intensitas interaksi 

lebih sering ya, apa apa dia gitulah. Itu bedanya sama teman biasa. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinterasi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

DH : Nyaman pastinya, kalo tidak nyaman ya saya tidak disini sekarang, nah 

begitu kan mestinya karena visi yang kita bawa itu sama iu juga faktornya. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

DH : Saya kadang tidak sadar ya, tapi mungkin seperti adanya 

ketidakkesetujuan, kadang saya itu kalo mengambil langkah saya lebih 

gampang daripada om GW tidak banyak pertimbangan yang terkadang kita 

konflik gitu, lalu kalo nengeri atau istilahnya menandai ketidaksetujuan 

saya itu bilangnya iya tapi actionnya lama hahahah nah dari lamanya saya 

action itu yang menyebabkan konflik, kenapa tidak bilang dari awal kalo 

tidak setuju waah itu panjang urusannya, sampai akhirnya harus ada yang 

memulai untuk menyelesaikan gimana jalan tengahnya jangan sama – 

sama egois tapi memikirkan kedua belah pihak.   

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabtan ini? 

DH : Saya tidak merasa kesulitan kalo bagi saya, saya anggap semua itu ya 

begitu jalannya. Normal-normal saja selayaknya persahabtan pada 

umumnya. Kalo ada masalah tinggal mencari solusi bersama gitu aja sih. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

DH : Kalo om GW pastinya lebih banyak verbal karena saya tidak bisa melihat 

jadi lebih banyak menjelaskan lewat kata-kata, dan saya memahami beliau 

juga dari intonasi dan pemilihan kata-katanya apakah sedang serius, marah 

atau bercanda tetapi walaupun bercanda harus masih menghormati tetap 

ada unggah-ungguh (sopan-santun) kalo bercanda sama yang lebih tua kan 

kita ini dari adat Jawa yang masih memegang kuat perihal sopan santun. 

Tetapi kalo saya mungkin masih ada non verbalnya kalo berkomunikasi 

dengan om GW seperti memainkan tangan karena pernah lagi ngomong 



 

 

serius padahal saya dengarkan tetapi dikira tidur, memang kan saya orang 

tuna netra harus gimana ya? Hahaha kelihatannya seperti tidur, jadi untuk 

menghindari kesalahpahaman saya memainkan saja tangan atau kaki saya, 

apapunlah yang menandakan saya ini tidak sedang tidur. 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

DH : Kalo menurut saya eee,, waktu bagaimana saat masuk ke perguruan 

tinggi itu misalnya, beliau selalu mengawal saya sampek masuk dan 

mendapatkan beasiswa, banyak orang-orang akhirnya mau mengenal saya, 

bahkan waktu skripsi saya hampir tidak selesai karena memang lebih fokus 

mencari uang dan organisasi, tetapi beliau membantu selalu 

menyemangati, membantu mencari referensi tetap mendampingi saya 

sampe berhasil lulus S1 itu. Masih banyak tapi yang berkesan tapi 

sementara ini itu yang paling berkesan. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

DH : Sebetulnya gini loo, tuna netra itu kan juga mempunyai sifat yang 

beragam, saya juga tidak menyalahkan hal itu ketakutan-ketakutan orang 

terhadap tuna netra, karena memang betul ada beberapa teman yang 

sensian, ya di ini aja diamati aja dulu, saya kira mudah kok kalo sudah 

mengenal, diamati dari gesture, mimik wajah seperti apa dia cemberut 

terus atau enggak bisa jadi hal yang sederhana untuk mengawali itu jadi 

kita bisa berkomunikasinya dengan lancar. 

Putri : Apakah Anda pernah meutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, hanya 

untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

DH : Saya orangnya tidak pernah menutupi kepribadian saya sih, malah justru 

orang harus tau apa adanya saya agar tidak ada kesalahpahaman, dan 

beruntungnya kami berdua saya dan om GW malah justru senang dengan 

perbedaan kalo ada yang beda kita belajar bersama, kalo ditutupi malah 

kita sendiri yang tidak nyaman. Kan kita bisa mengukur saling 

menghormati jik ada perbedaan mau menerima, kalo ada yang salah 

dibenarkan itu sih. 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan? 

DH : Pertama saya harus tahu mengapa dia melakukan itu dulu, begitu saya 

tahu baru saya ngomong seharusnya gimana kalo memang saya yang harus 

mengalah saya yang mengalah, tetapi kalo memang dia mau menerima 

saran saya ya tolong dilakukan, tapi saya bawa ringan saja kalo 

meyampaikan agar hubungan tetap baik-baik saja. 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 



 

 

DH : Lepas dari non dan tuna netra itu, menurut saya persahabatan itu penting 

karena mencari sosok pribadi yang pas dan satu visi dengan kita itu sangat 

sulit itu aja, kenapa orang bisa menganggap orang lain itu layak mngetahui 

dirinya, berarti sudah menaruh kepercayaan pada dirinya sehingga tidak 

mudah bagi seseorang akan begitu saja menghilangkan hubungan yang 

sudah dijalin yang sedemikian karena prosesnya bukan 1,2 sampai 3 hari 

tetapi bertahun-tahun jadi sangat penting sekali. Dari sini juga mungkin ya 

bisa menjadi pembuktian kita bahwa ternyata tuna netra bisa loo diajak 

bekerjasama dengan non tuna netra hingga berhasil mencapai suatu 

keberhasilan begitu. 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai non tuna netra? 

DH : Pastinya berbeda, karena dulu saya menganggap non tuna netra egois, 

jahat, cenderung malu kalo berhubungan dengan tuna netra, tetapi sejak 

bertemu om GW semuanya ditepis dan sangat berbeda, beliau sangat 

interest dan peduli untuk terhadap saya hingga banyak membawa saya ke 

sebuah perubahan-perubahan yang sangat luarbiasa dan menguntungkan 

saya. 

Putri : Pesan untuk om GW dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

DH : Mari lebih dipupuk dan kemudian yang lebih penting bagi kami adalah 

diatas pribadi - pribadi yang ada adalah terwujudnya visi dan misi yang 

kami usung, jadi kepentingan diri itu sudah bukan prioritas, jadi 

prioritasnya adalah mewujudkan visi untuk kebaikan bersama. Untuk 

masyarakat mari kita semua saling menghormati bahwa kita memiliki 

perbedaan bukan sebagai hambatan tetapi sebagai bentuk atau wadah 

pembelajaran kita bersama untuk saling mengenal. 

Sumber : Data Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN AA 

22 Februari 2018 

Putri : Selamat siang, kepada mas AA, mohon dijelaskan profil dirinya dan 

aktivitas rutin yang dilakukan. 

AA : Oke namaku AA lahir di Surabaya, 30 Oktober 1997, langsung riwayat 

pendidikan aja ya? Dulu aku TK, SD, SMP di YPAB Surabaya, terus aku 

SMAnya di SMA 8 Surabaya (pada saat itu AA tidak fokus karena ada 

anak tuna netra yang sedang main-main drum di ruang skretariat KMH, 

dan AA menyuruhnya untuk tidak main musik dulu). Sekarang kuliah di 

UNAIR jurusan Antropologi semester 4. Terus aku ikut beberapa 

organisasi yang terbaru ini saya menjadi ketua Biro Pendidikan dan 

Informasi Teknologi di Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Tuna Netra 

Indonesia Jawa Timur sampe periode 2021, terus eemm kalo di UNAIR 

sendiri ada satu badan otonom namanya Airlangga Kawan Disabilitas yang 

nantinya inginnya akan bereformasi menjadi Pusat Studi Layanan 

Disabilitas nah disitu saya juga sebagai ketua hehehe. Kalo di KMH ini 

saya sebagai serabutan semuanya, terus di KPU Provinsi Jawa Timur 

sebagai relawan Demokrasi, lalu kalo beasiswa yang sedang diterima itu 

Bidikmisi dan XL Future Leaders Batch 6, oh iya satu lagi di Forum 

Indonesia Muda Regional Surabaya. Terus apalagi ya?  

Putri : Luar biasa ya banyak organisasinya mas AA ini, lalu bagaimana 

pengalamannya bisa masuk di sekolah inklusi dari SMA sampai kuliah ini? 

AA : Gimana ya? Eemm.. jadi dulu ceritanya cuman iseng aja pengen nyoba, 

jadi ya itu loo kadang kita nyoba iseng – iseng, pas ternyata masuk 

sungguhan akhirnya kedandapan (kebingungan). Selin itu kalo aku ke 

sekolah luar biasa terus mungkin aku gk akan berkembang, dulu mikirnya 

gitu sih jadi pengen mencari suasana yang baru, temen yang baru, dan 

akhirnya memutuskan untuk masuk ke SMA 8 karena yang terdekat 

dengan rumah. Waktu itu masih belum ada anak disabilitas yang masuk 

SMA 8 Surabaya, dan saya tuna netra pertama jadi ya cukup banyak 

tantangannya termasuk harus tes IQ, terus harus presentasi kepada guru – 

guru sharing bagaimana sih seharusnya kalo mengajar tuna netra itu, nah 

disitulah saya harus beradaptasi dengan teman, lingkungan dan gurunya 

juga. 

Putri : Apakah di keluarga hanya mas AA yang tuna netra, mulai dari kapan ya 

mas, perlakuan keluarga ke mas AA bagaimana? 

AA : Iya cuman aku aja, kalo tuna netra ini sejak lahir mbak. Perlakuannya sih 

sama aja mbak, kalo aku nakal dipukul ya dipukul juga. Ya mungkin yang 

beda sampe sekarang kalo mau masak masih nggak boleh dulu kayak 

dicoba sendiri tapi lama – lama jangan wes sini – sini. Tapi itu bukan 



 

 

masalah sih dilain tempat tetap bisa survive. Kalo di tempat lain ya bikin 

sendiri kopi itu, cuman kalo di rumah aja yang agak – agak gak tega gitu. 

Putri : Selanjutnya, Menurut Anda apa yang Anda pahami tentang tuna netra 

maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

AA : Oooo,, tuna netra itu menurut saya ya seperti saya hahahaha, memiliki 

kekurangan fisik dalam hal penglihatan tetapi memiliki sifat dan sikap 

yang unik dan beragam, ada memang yang suka curigaan atau sensitif gitu 

ya tapi saya yakin yang seperti itu mereka kurang bergaul, kurang 

pengetahuan atau arahan gitu mbak, tetapi kalo seperti saya dan temen 

temen di KMH sini mereka sudah sangat terbuka dan demokratis sekali, 

kuat – kuat mentalnya kita berusaha memantaskan diri agar kita ini tidak 

mendapatkan stigma negatif lagi, dengan cara ikut organisasi 

menghasilkan karya atau berhasil dalam perlombaan gitu sih. Kalo non 

tuna netra sampai saat ini pemahaman saya kebanyakan yang melihat saya 

ini kayak Wow karena tahu pencapaian atau prestasi saya, sebenarnya kan 

wajar saja, tetapi kenapa kalo tuna netra yang punya prestasi kayak luar 

biasa seolah – oleh itu mukjizat yang tidak mungkin dilakukan. Berarti 

secara logika hanya mereka saja gitu ya yang bisa padahal kalo kita juga 

mau berusaha kita juga bisa ya walaupun usahanya harus lebih ekstra 

daripada yang non tuna netra.  

Putri : Stereotype apa yang muncul pertama kali ketika Anda mengenal non tuna 

netra? 

AA : Stereotype? Emmm sepertinya tidak ada ya, karena dari kecil sudah 

sering bermain di kampung dengan anak – anak biasa jadi biasa saja, 

cuman ya tadi yang saya jelaskan tadi kalo kita meraih prestasi ya jangan 

seperti orang yang mendapat mukjizat gitu, kan itu bisa kok kita raih kalo 

berusaha, kita tidak selemah itu. Tetapi kalo sudah sering berinteraksi 

sama saya, saya jelaskan juga lama – lama mereka mikir oohh ternyata 

sama aja kok kita ini, saya ini memang orangnya sok kenal ya jadi sering 

membuka diri dulu dengan mereka diajak bercanda biar mereka tidak 

mikir yang kasihan, menyedihkan atau aneh – aneh terhadap saya. 

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

AA : Eeemm.. aku awalnya dulu sempet beranggapan walaupun hanya 

beberapa saat aja sih eee kalo gak semua orang mau berkomunikasi 

dengan kita. Tapi habis itu semakin kesini semakin berpikir bahwa bukan 

mereka yang gak mau berkomunikasi dengan saya, tetapi mereka bingung 

caranya gimana kan gitu. Akhirnya sejak itu ooohh berarti saya harus yang 

memulai itu. Akhirnya saya selalu berpikir positif dengan mereka sampai 

sekarang, memperbaiki diri sendiri, kalo ada yang nggak bener atau 

penilaian yang salah terhadap saya, saat ini saya tidak lagi menyelahkan 

mereka, saya jelaskan saja dan saya buktikan agar mereka percaya dengan 

saya ternyata itu cukup efektif menurut saya, sampe sekarang ini saya 

punya banyak sekali temen non tuna netra itu juga sebagai bentuk usaha 



 

 

saya mengurangi penilain mereka terhadap saya. Misalkan lagi kalo 

mereka yang menialai aku kasian, bagaimana caranya saya mendesign diri 

saya supaya tidak terlihat kasian dengan media sosialku dengan foto – 

fotoku, dengan kalimat – kalimat atau kalo saat diskusi apa – apa yang tak 

bicarakan sehingga ya dari hal – hal kecil itu temen – temen akan berpikir 

lebih baik. Misalnya ke toilet ya sendiri, kalo maunya dianter terus ya 

terlihat kasian, biasanya kalo ada temen yang mau anterin oohh nggak 

usah, tolong jagakan tasku aja disini aku tak ke toilet sendiri. 

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan mas AA, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukan mohon diceritakan. 

AA : Sahabat saya namanya AS, ketemunya sekitar akhir desember tanggal 20 

an, momennya dulu gabut gak ada kuliah dia diem aja di kelas ya saya ajak 

ngobrol, karena dia yang paling diem, saya becandain, saya ajak nunggu 

kelas berikutnya gitu sambil ngobrol tema klasik kayak tugasmu sudah apa 

belum, referensinya dapet darimana aja seputar kuliah dulu waktu itu, lalu 

kita makan malem di cafe gitu ya saya minta bantuan buat bacain buku 

karena kan saya gak bisa baca kalo bukunya bukan huruf braile dan belum 

ada soft copynya jadi gak bisa dibaca lewat laptop jadi dia yang saya 

mintain bantuan membaca buku itu, nah dari situ dia akhirnya berubah 

nggak diem lagi ngobrol aja biasa dengan saya. Setelah perjalanan kita 

memiliki kesamaan yaitu suka mencoba hal baru, suka berdiskusi, berpikir 

dan sebagainya. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

AA : Ahahahah apa ya? Kalo dulu kan hanya sebatas temen sekelas waktu 

kuliah, mungkin dia juga bingung cara berkomunikasi sama saya seperti 

apa karena saya tuna netra dan baru pertama kali punya temen tuna netra. 

Nah sehingga kan waktu itu memang saya yang buka pembiaraan dulu, 

teruus seperti itu sampe dia paham pola saya, makan malem bersama 

ngobrol dan ngerjain tugas kuliah dia bacain buku untuk saya nah seiring 

itu dia tiba – tiba curhat kalo sedang ada masalah, nah kita berdiskusi 

bersama dan mencari solusi dan ternyata berhasil. Semakin kesini lebih 

snatai dan konyol aja, mungkin orang lain itu melihat kita berdua gak jelas 

banget hahahah. Saya juga main kerumahnya ngobrol sama orangtuanya 

juga, mereka pada heran saya bisa naik gojek sendiri.  Nah kalo saya mau 

kenalan sama orang paling tidak kenal sama keluarganya juga agar 

nantinya kalo ada apa – apa agar nggak kaget, kan ada keluarga yang 

nggak mau anaknya berteman sama anak tuna netra atau disabilitas ada 

juga yang gitu. Lalu apa ya yang menandai kedekatan kita? Eemmm, oh 

iya waktu itu dia nunjukin sesuatu apa gitu sama saya tanpa bilang itu apa 

dan deskripsinya seperti apa, mungkin dia lupa bahwa saya ini tuna netra 

tapi dari situ saya menilai dia sudah tidak lagi menganggap saya 

disabilitas, tetapi sahabat selayaknya orang normal itu yang membuat saya 

terharu dan nyaman sama dia, jarang membeda -  bedakan antara saya 

dengan dia. 



 

 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 

AA : Sederhana saja sih kalo saya, kita ini hidup gak bisa sendiri itu 

sebenarnya. Jadi kita paling nggak harus punya sahabat untuk diajak 

ceritalah, karena kalo kita nggak pernah cerita sama orang lain hidup 

sendiri terus hasil akhirnya akan down dan stress. Nggak sama dalam hal 

fisik itu tidak masalah yang penting kesamaan visi, jika ada hal yang harus 

diselesaikan dia mau membantu dan memberikan efek positif dan 

bermanfaat satu sama lain. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

AA : Apapun sih, gak ada spesifikasi tertentu. Kuliah, organisasi dan apapun 

yang menarik untuk dibahas. Jadi ngalir aja kita ini itu sih jad nggak ada 

spesifikasi. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

AA : Dia lebih tegas sih, kalo gak mau ya gak mau gitu. Ada intonasi – 

intonasi tertentu yang biasa dia gunakan, disaat itu kita tahu ooh orang ini 

sedang ada masalah gitu. Dia mudah ditebak orangnya. Selain itu gak ada 

simbol – sibol khusus sih dari dia. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

AA : Kalo aku sih sederhana, satu tapi luas banget mbak. Persahabatan seperti 

itu bisa menguji mental kita seberapa itu aja sih. Disitu kita diuji kan 

persahabtan itu ada aja mbak, kita diuji memang kita ini tersinggungan 

nggak orangnya, malu nggak sama temennya, kalo dia nggak malu ngajak 

kita kenapa kita harus malu? Kadang saya juga canggung kalo diajak 

ketemu sama temen – temennya, cuman ya itulah arti sahabatnya, kalo kita 

nggak belajar disitu ya repot. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinterasi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

AA : Kalo aku nyaman – nyaman aja sih mbak, karena aku orangnya lebih 

santai, ya gini ini mungkin kalo dalam forum seminar aku kayak orang 

serius banget padahal enggak juga. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

AA : Konflik sama sahabat yang dulu itu nggak ada kejujuran, dia sekali 

berbohong sama saya ngajak main ternyata dia nggak datang, dan saya 

nggak percaya lagi dan nggak mau berteman sama dia lagi. Soalnya kan 

saya nggak pernah tau dia bermaksud apa jadi saya bawa prinsip jujur tadi, 



 

 

jadi sama sahabat yang sekarang dari awal sudah saya tekankan kalo kamu 

berniat tidak jujur mending jangan berteman sama saya gitu. 

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabtan ini? 

AA : Enggak, karena saya dan dia selalu menganggap semua pasti ada jalan 

keluar kalo sama – sama mau berpikir mencari caranya.  Kesalahpahaman 

ada sedikit wajarlah dalam suatu hubungan tapi masih bisa diselesaikan. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

AA : Kalo sahabat saya lebih verbal dengan mendeskripsikan melalui kalimat, 

karena itu cara yang paling mudah saya pahami, lalu kalo saya verbal dan 

non verbal juga, soalnya kalo verbal aja ada salahnya, saya pernah dikira 

tidur mbak, padahal enggak, jadi harus ada yang digerakkan, tapi kalo 

gerak dikira aneh, bingung juga. Terus kalo saya lagi susah jelasin kadang 

saya gambar sesuai imajinasi. 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

AA : Dia beberapa kali saya ajak di kegiatan tuna netra dia ikut terus, aku 

ngetesnya gampang aja mbak masukkan ke lingkunganku dulu kalo dia 

oke ya sudah oh berarti aman. Pernah juga waktu itu saya ada acara diskusi 

nah belum ada notulen bingung cari pengganti karena notulen sebelumnya 

sakit, karena dia yang biasanya selalu ada buat saya terus saya calling dia 

mau dan dateng untuk bantu saya hahahha. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

AA : Paling penting sih sama- sama saling menerima mbak, habis itu terutama 

yang tuna netra sendiri harus bener – bener menghargai artinya kita itu 

berbeda sama yang lain, orang lain juga lebih susah berkomunikasi dengan 

kita nah kita bikin mudah gimana caranya. Lalu kita yang tuna netra ini 

harus berdamai dengan dirinya sendiri jangan ngamukkan terus, karena 

jika ada orang lain ngomong agak kasar atau ngawur itu bagian dari 

keakrabpan. Untuk yang non tuna netra sebenarnya kita sama saja, jika 

ingin tahu kita ayok kenal kita dulu itu aja sih. 

Putri : Apakah Anda pernah meutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, hanya 

untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

AA : Kalo aku enggak pernah menutupi sih, tetapi sebelum mengenal AS 

mungkin dulu iya saya lebih suka curiga hahaha tetapi biar mereka 

nyaman saya berusaha tidak curiga sama mereka, tetapi setelah mengenal 

AS enggak pernah karena saya berpikir setiap orang itu pasti ada 

perbedaan sehingga kalo kita semakin banyak tau perbedaan semakin kita 

lebih dekat semakin tahu malah justru menjadi proses pembelajaran untuk 

saling menghormati dan menghargai menurut saya seperti itu. 



 

 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan? 

AA : Paling di cek dulu sih mbak dia seperti itu positif untuk kebaikannya 

nggak? Kalo positif bagi dia sih ya sudah nggak papa juga, saya sih lebih 

santai aja orangnya. Baru kalo tidak baik untuk dia kita mulai bicara. 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 

AA : Ya penting banget sih mbak, karena kalo itu saja kita nggak bisa menjaga 

terus banyak gap ya kita akan rugi sendiri gitu, nggak punya temen, artinya 

gini ketika kita berkepribadian baik orang lain akan menceritakan kita 

dengan baik, kalo dari awal menunjukkan sikap yang nggak bersahabat 

pasti orang akan trauma nah itu. Nah kalo kita berhasil dalam hal ini akan 

semakin banyak orang non tuna netra yang mencontoh kita semakin 

banyak yang bergaul sama kita bahwa ternyata bermain sama kita bukan 

sesuatu hal yang aneh atau musibah tetapi justru saling memberika 

pembelajaran. Pastinya stereotype semakin hilang kan begitu mbak. 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai non tuna netra? 

AA : Berbeda ternyata, dulu saya menganggap AS yang diem sama saya itu 

bukan karena malu atau melihat saya kasian berjalan dengan tongkat, 

tetapi ternyata dia itu orangnya cuek ya walaupun sama orang lain juga 

diem gitu introvert. Setelah saya godain terus, tak ajak main, tak 

bercandain sampe dia akhirnya mau dekat dengan saya ternyata dia yang 

diem gitu justru menjadi orang yang sangat peduli sama saya. Sudah bukan 

persahabatan tuna netra dengan non tuna netra lagi, tetapi persahabatan 

yang koplak bersama. Dia juga bercandanya hanya lepas dengan saya, 

sampek saya heran, kok bisa dia jadi seperti itu sekarang hahahaha 

Putri : Pesan untuk mbak AS dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

AA : Nggak ada yang khusus ya artinya lakukan sesuatu yang kamu anggap 

nyaman dan positif karena kenyamanan itu segalanya sih mbak. Kalo 

untuk masyarakat bagaimanapun keadaan kita itu sebenarnya hanya 

anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, bahwa kita sama secara mental 

hanya butuh waktu dan belajar proses kemandirian saja karena tidak hanya 

tuna netra saja bahkan orang non tuna netra ada yang tidak mandiri, semua 

harus dipaksa untuk bisa hidup mandiri.   

Sumber: Data Penulis, 2018. 

 

 

 



 

 

Lampiran 3. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN FG 

22 Februari 2018 

Putri : Selamat sore, kepada mas FG, mohon dijelaskan profil dirinya dan 

aktivitas rutin yang dilakukan. 

FG : Assalamuallaikum wr wb perkenalkan saya FG, lahir Surabaya 30 

Agustus 1996. Saya mahasiswa Sendratasik UNESA semester 4. Nah 

sehari – hari saya kuliah dan kadang – kadang kerja sih di cafe seperti itu, 

saya main di cafe spesialisnya main drum atau perkusi. 

Putri : Lalu apakah di keluarga hanya mas FG yang tuna netra, mulai dari kapan 

ya mas, perlakuan keluarga ke mas AA bagaimana? 

FG : Kalo keluarga alhamdulillah belum ada, saya tuna netra sejak lahir mbak. 

Terus kalo perlakuan keluarga diawal sempet beda sih kelihatannya sedih 

gitu, jadi membuat saya sendiri semakin terpuruk, tetapi seiringnya waktu 

sudah bisa menerima bahkan saya di didik untuk menjadi seseorang yang 

nggak berbeda kita semua ikhlas dan mencoba berusaha membuat keadaan 

ini semakin baik, walaupun saya tuna netra tetapi seiring berjalannya 

waktu saya perlahan dilepas untuk main sama temen - temen yang normal. 

Nah dari situ saya sudah biasa main sama temen – temen non tuna netra 

mbak gitu. Kalo sekolah di sekolah luar biasa, tetapi kuliah ini saya bisa 

beradaptasi karena saya mempunyai banyak teman dan terbiasa dengan 

lingkungan yang tidak hanya tuna netra saja. 

Putri : Selanjutnya, Menurut Anda apa yang Anda pahami tentang tuna netra 

maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

FG : Menurut saya tuna netra itu orang, orang apa ya? Hahahahaha iyah, orang 

yang memiliki kecacatan fisik dalam hal penglihatan, tetapi memiliki 

beragam karakter dan kemampuan yang tidak semestinya mendapatkan 

pengucilan atau pembeda – bedaan dari orang yang bukan tuna netra. 

Misalnya seperti saya, karena saya suka musik jadi seenggaknya bisalah 

main musik, nah buktinya bisa toh. Kita bukannya tidak bisa apa – apa, 

cuman caranya saja yang berbeda. Yah wajarlah karena kita tidak bisa 

melihat jadi harus memiliki cara lain untuk melakukan sesuatu. Ada hal – 

hal yang memang tidak bisa kita lakukan seperti naik motor, tetapi 

bukannya kita nggak bisa kemana – mana, kita bisa kok naik gojek, pake 

tongkat ya sampai – sampai aja ke tempat tujuan, nah begitu mbak. Nah 

kalo yang non tuna netra itu menurut saya, eee... beragam sih mbak, jadi 

ada yang mungkin cuek ada yang perhatian, mungkin kalo saya menilai 

awalnya sih setelah bertemu saya kebanyakan diem aja karena bingung 

mau digimanain nih tuna netra, tapi ada yang exited salah satunya sahabat 

saya dia nggak canggung di coba aja salah atau bener dia coba buat lebih 

dekat dengan saya, eh malah keterusan asiknya gitu sih. 



 

 

Putri : Stereotype apa yang muncul pertama kali ketika Anda mengenal non tuna 

netra? 

FG : Ya mereka beragam sih pengalaman saya, ada yang biasa aja, ada yang 

kasihan itu pasti, wajar aja sih kalo kasihan cuman menurut saya jangan 

berlebihan saja, kita bisa mandiri sesuai kemampuan kita kalo memang 

bener – bener nggak bisa kita juga minta tolong, dan kebanyakan mereka 

takut dan bingung sama saya karena kan saya nggak melihat terkadang 

saya jalan nggak tau didepan saya ada siapa aku tabrak aja nggak sengaja 

tapi saya minta maaf dan mereka nggak jawab maaf saya malah langsung 

pergi gitu akhirnya membuat mereka jadi menghindar, ya sedih sih mbak 

tapi saya nggak menyerah berusaha membuktikan kalo tuna netra nggak 

perlu dikasihani, jangan dianggap aneh juga.   

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

FG : Eemmm.. ya akhirnya saya lebih hati – hati sama mereka, saya yang 

menyesuaikan daripada kalo memaksakan dengan cara saya sendiri malah 

semakin buruk stigma yang diberikan kepada saya. Dan dari stigma atau 

stereotype itu menjadi tantangan saya untuk bisa lebih berbaur dengan 

mereka.  Saya sekarang terima sajalah apa kata orang, kalo kita banyak 

menjelaskan semakin mereka kurang nyaman, dikira banyak omong gitu. 

Lebih baik dengan tindakan saja, kalo saya ini bisa mandiri, bisa 

berprestasi saya kira itu bisa lebih efektif.  

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan mas FG, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukan mohon diceritakan. 

FG : Iya saya bersahabat dengan ME namanya, dia anak perantauan dan saya 

tahu rasaya kalo merantau seperti apa karena dulu saya pernah lagi 

berkegiatan di luar surabaya dengan waktu yang lumayan lama. Alasannya 

sahabatan sama ME ya karena dia mau sih hahaha dan cocok aja, momen 

yang mempertemukan itu kan saya main di cafe dia diajak temenku Robi 

ngopi di cafe itu sekalian lihat aku, nah setelah selesai kita ngobrol biasa, 

karena kita sudah kenal di kampus tapi biasa aja, pas di cafe itu dia 

ngomong kalo kok bisa saya main musik dan sampe main ke cafe – cafe, 

dia minta diajarin main musik sama saya. Kan saya seneng ada orang yang 

nganggep saya mbak, langsung saya bilang ayok gitu, kapan kita belajar 

bareng? Nah ngobrol – ngobrol kita pulang besok ketemu di kuliah yang 

sebelumnya diem biasa nggak deket, jadi lebih deket ngajak ngomong dia 

ngajak aku ke kosnya buat ngajarin musik gitu awalnya. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

FG : Kan tadi sudah mulai deket nih karena ada bahan bicara bersama yaitu 

musik jadi belajar bareng, nah setelah itu kok dia lebih peduli sama aku 

kalo da tugas review jurnal yang hard copy dan bukan huruf braile dia 

bantuin juga. Dan ya itu orang cuek gitu bisa peduli sama saya, aku 



 

 

tanyain kamu kok jadi berubah gini win? Dia jawab katanya aku baik 

orangnya terus bisa membuat dia lebih peduli ke sesama gitu. Dan yang 

paling deket lagi kan semester dua aku lagi banyak job main di cafe – cafe 

ada tugas juga yang deadlinennya cepet banget mbak tahu sendirilah 

kuliah gimana hahahaha, dan rumahku jauh dari kampus pas aku itu aku 

pernah ngeluh kasian orangtuaku kalo jemput malem terus, nah akhirnya 

dia bilang besok tak anter kerumahmu ambil peralatan kuliah dan 

sebagainya suruh tinggal bareng di kosnya semester 2 aku nggak pulang ke 

rumah mbak, jadi pulang ke kos dia. Cuman sabtu – minggu aja kerumah, 

dia juga selalu yang anter saya kalo saya mau kemana. Tetapi sebenernya 

saya bisa sendiri kan ada gojek tapi kata dia sudahlah nggak papa selagi 

bisa gitu katanya. 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 

FG : Eemm karena aku pengen di kampus itu tahu bahwa tuna netra nggak 

selalu harus sama tuna netra, saya bisa bersahabat dengan ME kita saling 

mengisi, dan berharap bahwa setelah mereka melihat ini semakin banyak 

lagi temen – temen yang mau bergaul dengan saya atau tuna netra yang 

lain. Aku ingin membuktikan tuna netra juga biasa aja yang nggak kayak 

tuna netra yang dipikirkan orang – orang. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

FG : Karena suka musik ya musik sih, dan apa yang bisa diobrolin aja. Tetapi 

kadang ME mau tahu kalo tuna netra itu kayak apa sih hidupnya, dia harus 

bagaimana sih kalo berteman sama tuna netra, biar nggak ada 

kesalahpahaman, karena kita beda budaya sehari – hari ya, kita pake 

tongkat, baca huruf braile atau identik dengan hp yang ada aplikasi 

talkback nya kalo mereka kan nggak perlu. Ceritanya kan kamar kos dia di 

atas, dan kamar mandinya di bawah, aku mau ke kamar mandi dia sealu 

antar sampe 3 kali, aku bilang nggak usah repot – repot win aku bisa 

sendiri, kasih tahu saja arahnya kemana kamu di kamar saja, nah sampe 3 

kali dia nggak percaya yang ke empat aku paksa dia nggak ikut nganter 

dan dia lihat ternyata aku bisa nah dari situ dia paham bahwa ternyata 

nggak perlu diperlakukan seperti itu, bantu tuna netra untuk bisa 

membantu dirinya sendiri, seperti diberi petunjuk tetapi nggak perlu 

dianter. Dari pengetahuan itu ME bisa share ke temen yang lain, 

alhamdulillah sih dia nggak malu saya sering juga di ajak ngopi sama 

temen dia yang dari Padang gitu pengalaman saya. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

FG : Gaya bicaranya sih santai sih ME itu. Sesuai bahasan aja, misal kan saya 

nggak tahu baju atau sepatu yang saya pake itu cocok apa nggak, dia 

bilangin kalo warnanya nggak nyambung, kalo besok kuliah jangan pake 

baju ini sudah jelek warnanya nanti aku beliin aja kamu itu biar agak 

modis gitu katanya hahahah. Kalo simbol sih apa ya? Mungkin intonasi 



 

 

nya aja sih beda dia kan orang Padang jadi agak beda sama saya yang 

Suroboyoan gitu yang lainnya nggak ada. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

FG : Itu bagus sih, itu perlu. Jadi untuk tuna netra itu baik karena ada 

seseorang yang di luar dunianya mau masuk ke dunianya, kalo yang non 

tuna netra bisa belajar tentang kehidupn kita saling menghargai 

melunturkan stereotype yang negatif juga. Selain itu sahabat itu bisa 

menjadi jembatan untuk semakin kenal dan memperbanyak  temen yang 

lain. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinterasi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

FG : Nyaman mbak, karena memiliki kesamaan suka musik itu, terus dia 

merubh pikiranku juga bahwa tidk semua non tuna netra tidak suka sama 

tuna netra, membuat saya jadi lebih merasa ada yang memperdulikan jadi 

semakin percaya diri, apalagi dia fashion stylist saya, baju saya semakin 

baik kan enak dipandang kalo main di cafe. Nah ini yang membelikan 

kacamata unik ini dia, kan biasanya tuna netra identik kaca mata hitam, 

tetapi justru dia belikan saya kacama mata ini yang bagus. Dia bilang tidak 

harus ditutupi dengan kaca mata hitam kamu pake ini lebih keren percaya 

diri aja gitu mbak. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

FG : Konflik kecil sih mbak, prinsip kita sulit untuk disamakan. Sahabat saya 

orangnya nggak pernah mau dikalahkan, entah dia benar atau salah kan 

kebanyakan dari mereka agak egois. Kalo saya lebih menerima, kalo saya 

salah ya mau aja disalahkan. Jadi kalo dia lagi salah saya nggak berani 

marah ke dia, ujungnya nanti dia balik marah. Jadi kalo dia salah aku 

mending diem, besok udah ilang. 

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabtan ini? 

FG : Kesulitannya di awal – awal ME tidak percaya kalo saya bisa sendiri 

sampe banyak berdebat kecil sudah saya ini bisa coba kamu tegakan 

jangan anggap aku tuna netra lagi, saya terus menjelaskan seperti itu 

sampe akhirnya dia paham dan percaya sama saya. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

FG : Kalo sahabat saya kebanyakan komunikasi verbal ya, tapi karena saya 

suka penasaran jadi biasanya dia ajak saya buat ngraba itu apa. Kalo saya 

ya ngomong biasa, sama ada simbol sendiri biasanya kalo kita lagi geleng 

– geleng itu berarti kita sudah jenuh aja, biar gak jenuh biasanya aku suka 

milih ngobrol di luar ruangan. 



 

 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

FG : Pengalaman menarik kita bikin video musik aku, ME dan Prana juga 

terus kita bagikan ke temen – temen, eh as ada acara fakultas kita suruh 

main bertiga. Kan ME bisa nyanyi juga jadi dia gitar dan nyanyi. Nah 

disitu rameee banget pada teriak – teriak kan temen – temen terus kita 

merasa berhasil jadi heboh juga videonya hahahah, dan saya memiliki 

kepuasan sendiri bahwa ME bisa main Gitar setelah belajar dengan saya, 

kan kalo ilmu dibaikan dan bisa diterapkan sama yang lain pastinya kita ini 

puas dan bangga gitu. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

FG : Kalo untuk tuna netranya harus mudah nerima kritikan dari non tuna 

netra jangan jadikan beban tetapi jadikan itu sebagai hadiah yang membuat 

kita lebih baik lagi. Kalo yang non tuna netra bukannya kita ini diciptakan 

sama ya? Yang membedakan hanya amal kebaikan kita, jadi jangan 

membedakan kita jika kamu peduli bantu dia bukan untuk semakin 

tergantung tetapi menjadi semakin mandiri. 

Putri : Apakah Anda pernah menutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, 

hanya untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

FG : Enggak, aku terbuka aja sih. Kalo aku seseorang yang aku anggap lebih 

dari temen itu aku enggak akan menutupi apa – apa, kalo aku aslinya 

begini aku ya bilang aja, kalo salah tolong ditegur gitu, kecuali aib 

keluarga saya tutupi mbak, kan aib nggak boleh diumbar. 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan 

FG : Eee.. aku hormati aja sih kalo masih bisa diterima, kecuali yang sudah 

nggak baik buat kita dan untuk umum baru aku tegur. Sebaliknya juga gitu 

mbak, kita saling mengingatkan mbak. 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 

FG : Sangat penting ya, karena nggak selamanya dunia kalian itu berisi orang 

yang sama dengan kalian. Baik itu tuna netra nggak selamanya kalian 

hidup dengan tuna netra, kita harus bisa bergaul diluar dunia kita, 

sebaliknya yang non tuna netra nggak selamanya hidup dengan non tuna 

netra, nah dari contoh ini kalo kita sudh bisa belajar hidup berdampingan 

kalo menemui disabilitas di lingkungan lain jadi lebih lancar dan tidak 

terjadi diskriminasi. 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai non tuna netra? 



 

 

FG : Berbeda sih mbak, kan ME itu cuek banget saya kira dulu ya nggak 

mungkin mau temenan sama saya, apalagi saya tuna netra bodo amat juga 

kan dia orangnya, eh ternyata pas saya nongkrong sama temen saya yang 

juga temen dia kok dia penasaran sama saya, tuna netra bisa juga main 

musik malah dia yang minta ajarin saya gitu, setelah deket juga dia yang 

selalu nemenin saya bantu bacain jurnal, anter sana sini dan selalu minta 

ke dosen jadi satu kelompok ama saya biar bisa bantuin saya, kalo lagi 

main di cafe dia ikut dateng selalu support saya beda banget deh mbak 

baik orangnya. Nah dari situ saya menyimpulkan bahwa non tuna netra 

juga ada yang peduli sama tuna netra, kalo yang nggak peduli ya biarkan 

saja mbak saya juga tidak masalah. 

Putri : Pesan untuk mas ME dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

FG : Pesan buat ME dan persahabatan ini semakin banyak berkomunikasi saja 

biar tidak jauh dan tetap terjaga hubungan sahabat ini, lebih banyak 

berbuat seuatu bantu saya untuk membuktikan bahwa tuna netra juga bisa 

hidup seperti biasa hehehe, terimakasih banyak atas bantuan selama ini ya 

win. Kalo untuk masyarakat eemm, jangan heran kalo ketemu tuna netra, 

kasihan itu boleh itu wajar, karena agama itu juga menganjurkannya, tetapi 

jangan terlalu mengasihani, bantuah mereka bukan untuk membuat dia 

semakin bergantung tetapi bantulah mereka agar mereka bisa membantu 

dirinya sendiri, sudah mbak. 

 

 

 

Sumber : Data Penulis, Februari, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4.  

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NON TUNA 

NETRA GW 

22 Februari 2018 

Putri : Selamat pagi, kepada om GW, mohon dijelaskan profil dirinya terlebih 

dahulu dan aktivitas rutin yang dilakukan. 

GW : Oke wes, Halo.. Saya GHsaya sahabat dari DH (sambil tersenyum) dan 

juga fasilitator dari KMH bareng DH juga. Riwayat pendidikan saya S1 

Ilmu Politik UNAIR dan  sehari-hari saya itu bekerja sebagai wiraswasta 

jasa angkutan sampah dan sampai saat ini saya juga di komisioner KPID 

Jawa Timur selaku kepala bidang literasi media. Tadi secara garis besar sih 

itu aja, cuman kalo kegiatan di luar kota juga banyak, menerima undangan 

dari KPI pusat, lalu mengurusi temen-temen difabel ya, mencarikan 

donatur bagi mereka dalam hal pendidikan, main musik bareng DH dan 

temen-temen biar gak bosen gitu loo. Lalu mendampingi pak ustadz untuk 

mengajarkan mengaji temen tuna netra dengan Al-Qur’an braile dan 

alhamdulillah dari sini mereka sering diundang pesantren untuk 

menunjukkan kemampuannya membaca Al-Qur,an dan ada yang masih 

umur 5 tahun sudah bisa hafidz 5 juz, keren kan mereka itu? Udah sih 

begitu saja yang penting hidup saya dapat bermanfaat untuk banyak orang. 

Putri : Selanjutnya, Menurut Anda apa yang Anda pahami tentang tuna netra 

maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

GW : Tuna netra tetap temen-temen yang cacat ya, dia kekurangan di 

penglihatan tetapi saya yakin dia punya kelebihan sesuatu khususnya 

kepribadian dan pola pikir kalo kita sentuh dengan hal – hal yang benar 

yang membuat mereka lebih baik dan tidak berprasangka buruk mengenai 

dirinya maupun orang lain selain tuna netra. Kalo non tuna netra ya kita 

ini, tidak cacat secara penglihatan dan yang kebanyakan lebih sering atau 

cenderung memberikan stigma-stigma tertentu terhadap mereka tanpa 

mengenal dulu yang mengakibatkan banyaknya diskriminasi dan persepsi 

yang salah. Justru seharusnya kita ini yang lebih sempurna harus 

mendukung mereka kita kan sesama manusia, kenapa harus begitu? Gitu 

maksud saya, maka dari itu karena saya peduli saya ada disini 

mendampingi mereka. 

Putri : Pertanyaan selanjutnya, stereotype apa yang muncul pertama kali ketika 

Anda mengenal tuna netra? 

GW : Stereotype pertama muncul waktu tahun 2000 tidak ada masalah sih, baru 

kemudian setelah menjalani perjalanan beberapa tahun kedepan bersama 

mereka ini, bahwa mereka itu saya pikir memang berada di lingkungan 

mindset yang kurang tepat. Misalnya ketika berbicara soal hak – hak ya, 

mereka itu sukanya menuntut tetapi lupa atas kewajibannya, itu yang 

membuat saya dulu menilai mereka seenaknya sendirilah. Tetapi ini juga 



 

 

tidak khusus terjadi pada tuna netra saja, tetapi disabilitas pada umumnya. 

Makanya perlu sebuah wadah dan pelatihan untuk membongkar mindset 

mereka yang benar itu seperti apa, kalo dibiarkan saja ya mereka tetap 

seperti itu menuntut terus dan mengakibatkan mereka menjadi tidak maju. 

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

GW : Kalo saya ya karena saya ingin sekali membuat mereka kuat dan berubah 

dari apa yang saya tahu dan pikirkan selama ini jadi saya itu cukup kasar 

dengan mereka terutama DH ya, misalnya menggunakan kata-kata yang 

menurut orang – orang tidak tepat tetapi maksud saya memotivasi, seperti 

membuat simulasi permainan  disiplin dengan denda di organisasi, kalo 

untuk DH saya pernah bilang “wes picek tapi telatan” nah mungkin dia 

dulu sakit hati ya, tetapi dia pernah bilang ke saya semakin sering saya 

kasar untuk kebaikannya dia semakin kuat dan semakin banyak karya yang 

berhasil dia tunjukkan. Dulu kan dia gak selesai-selesai skripsinya saya 

kejar terus dari saya marahi sampe saya bantu mencari referensi kesana-

sini tapi memang dengan itu dia berubah kok, nah seperti itu sih. 

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan om GW, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukannya mohon diceritakan. 

GW : Oke kamu sudah tahu kalo sahabat saya itu DH, momen yang 

mempertemukan itu karena kita sama – sama suka seni dan bermain musik 

pada 19 Juni tahun 2000, sodara saya Bagus cerita kemampuan DH dalam 

hal musik akhirnya saya ajaklah mereka berdua main di acara-acara kita 

berkolaborasi, sampe membuat organisasi itu sih. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

GW : Dulu tahun 2000 sampe 2003 grub musik saja, setelah itu tahun 2003 

beberapa temen sudah ikut di kegiatan NGO dari situ aku, Dnny dan 

Bagus menyamakan visi melalui diskusi yang cukup panjang sampe 

akhirnya mebuat organisasi yang peduli terhadap disbilitas itu yang 

membuat kita dekat awalnya karena banyak interaksi lalu bekerja bersama 

untuk mendirikan organisasi ini. Nah setelah mereka mengikuti kegiatan 

NGO kan mulai banyak wawasan setelah itu sebelum mendirikan 

organisasi ini saya  tanyak dulu, kalian mau serius buat ini? Tapi kalian 

juga harus ikut belajar ya untuk merubah sifat buruk kalian, karena ini 

tidak sedang main – main. Mereka jawab “siap om saya serius, om bantu 

kita juga”, nah akhirnya susah payah untuk membuat ini bersama. Tidak 

hanya soal organisasi saja DH juga saya kenalkan keluarga, kita sering 

pergi ke luar kota yang menyebabkan kita semakin dekat, sehingga saya 

jauh lebih tahu tentang dia seperti apa. 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 



 

 

GW : Satu saya memiliki kesamaan visi dan misi dengan DH meyakini bahwa 

berbuat baik itu mengajarkan kita berdua banyak hal itu saja. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

GW : Soal perubahan mindset temen-temen tuna netra ataupun disabilitas 

lainnya mengenai mereka tidak boleh berbicara atau menuntut hak -  hak 

saja tetapi juga harus melakukan kewajiban. Kebanyakan itu yang sering 

kita bicarakan, eemm kalo yang lain apa ya? Yah tentang pekerjaan saya, 

kuliahnya cuman itu aja. Sebagian besar mengenai temen-temen 

disabilitas. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

GW : Semenjak dia sudah banyak berubah dari yang dulu, dia sekarang orang 

yang sangat berkomitmen tentang isu disabilitas,tetapi dia bawaannya 

santai aja orangnya. Kalo simbol atau identitasnya mungkin ya itu suka 

pake batu akik liat saja itu ditangannya banyak sekali, kalungnya juga batu 

akiknya besar banget. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

GW : Memandang hubungan ini semoga ada manfaatnya ya, tapi alhamdulilah 

sudh saya rasakan manfaatnya kita sama -  sama belajar bersama sehingga 

dulu masih sedikit yang bergabung sama kita, tetapi sekarang sudah 

banyak orang yang bergabung sama kita tidak hanya disabilitas tetapi 

LSM, pemerintah dan pihak swasta sudah ikut peduli dengan visi saya dan 

DH. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinteraksi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

GW : Nyaman saja, tetapi kita berdua masih banyak yang ingin diraih lagi 

perbaikan sifat leadership ketrampilan itu masih perlu diasah lagi. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

GW : Tuna netra itu suka dengan penyelesaian konflik vatalis, jatuh dulu baru 

paham. Dulu saya punya sahabat tuna netra temannya juga sahabat saya 

tuna netra yang sekarang ini, terus mungkin dia iri dengan sahabat saya 

yang tuna netra satunya, dia melakukan segala cara untuk menjatuhkan 

sahabat saya itu, padahal mereka temenan juga, langsung saya keluarkan 

dari komunitas, nggak suka dengan caranya. 

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabtan ini? 

GW : Ada tentunya diawal – awal ya, karena perlu pengetahuan dan pendidikan 

dulu. seperti sakit hati, marah gitu tapi saya tetap dengan cara saya yang 



 

 

tegas, disiplin dan cenderung dikatakan kasar ya, lama-lama DH paham 

juga. Akhirnya perjalanan selanjutnya lebih lancar. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

GW : Kalo saya lebih ke verbal ya, menggunakan kalimat-kalimat karena 

sahabat saya tuna netra, sering mendeskripsikan aja kalo dia penasaran 

akan hal yang tidak bisa ketahui.Kalo dia nggak paham harus dijelaskan 

lagi. Kadang mereka agak susah memahami kondisi ya, misalnya saya lagi 

marah saya harus pake nada tinggi dikit, kalo nggak gitu kadang mereka 

nggak tau. Kalo saya lebih ke verbal ya, menggunakan kalimat-kalimat 

karena DH kan tuna netra, sering mendeskripsikan aja kalo dia penasaran 

akan hal yang tidak bisa ketahui. DH juga verbal juga, kalo non verbalnya 

mudah sekali ditebak ya dari mimik atau ekspresi dia karena tuna netra itu 

sulit menyembunyikan atau mengelabuhi ekspresinya otomatis kelihatan 

aja suasana hatinya seperti apa. Sejauh ini kita paham – paham saja 

komunikasi verbal dan non verbal kita, DH juga bisa merasakan ketika 

saya marah, bercanda atau yang lain. Mungkin karena dia lebih peka dan 

berperasaan itu. 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

GW : Menurut saya selama perjalanan 18 tahun ini saya sama dia sangat 

menarik ya, karena hari – hari banyak melakukan hal yang tentunya tidak 

banyak dirasakan oleh orang lain. Saya bisa membantu DH masuk S2 

susah payah menjalani tes, saya juga deg-degkan itu, same akhirnya dia 

lolos dan dapet beasiswa juga. Itu mungkin salah satu yang berkesan. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

GW : Hal pertama yang harus diperhatikan mau mengenal dulu, jangan takut 

atau malu, buang dulu stigma negatif dari kita, bahwa mereka seperti itu 

karena kurangnya arahan, kalo kita peduli atau berkontribusi untuk 

kemajuan tuna netra mereka akan berubah lebih baik dan pengalaman saya 

sendiri ternyata dia lebih hebat dari sebelumnya yang kita pernah pikirkan. 

Perlakukan meeka sama saja seperti orang biasa, karena saya ya juga 

teges-teges aja sama dengan yang lain non tuna netra. Mereka jauh lebih 

nyaman ketika kita memperlakukan mereka sewajarnya yang biasa - biasa 

saja. 

Putri : Apakah Anda pernah meutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, hanya 

untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

GW : Tidak, karena saya sama DH terbuka orangnya, suka dengan perbedaan, 

kita menerima bahkan belajar bersama kalo ada beda pendapat atau 

masalah yang lain. Justru itu yang membuat saya awet sampai sekarang, 

sudah tidak ada sungkan lagi saya anggep dia seperti adek saya sendiri. 



 

 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan? 

GW : Hajar... (sambil ketawa) ya ditegur saja apalagi saya ini orangnya seperti 

ini ya kasar gitu, sampe orang dari kementrian tidak setuju dengan saya 

dan mengkritik saya kok, lah tapi dia sendiri gak mau nerima tuna netra, 

terus mau apa? Gitu istilahnya. Ndak ndak hajarnya bukan main fisik ya, 

tetapi teguran yang memotivasi gitu aja. Tapi jangan salah ya kadang DH 

juga kalo kritik saya juga pedes, tapi saya biasa aja nerima juga yang 

penting untuk kebaikan. 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 

GW : Perjalanan kita 18 tahun ini merupakan hubungan yang unik menurut 

saya, hari demi hari ada proses pembelajaran yang bisa kita petik. 

Menyusuri anak tuna netra yang di jalanan ngamen, lalu dieksploitasi oleh 

orang sekitarnya dan kisah mengerikan yang lain bisa kita selamatkan atas 

pertolonganNya juga. Jadi sebenarnya penting sekali kalo tuna netra ingin 

menyelamatkan temennya yang mendapat nasib seperti itu lalu berjuang 

sendiri pasti tidak bisa kan? Butuh bantuan dan kepedulian kita 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai tuna netra? 

GW : Sama ternyata pada awal sebelum proses perubahan pola pikir. Tetapi 

setelah mendapatkan arahan yang baik ya berbeda tuh, mereka tidak 

seperti yang saya dan mungkin orang-orang pikirkan terutama pada hal 

kedisiplinan, sifat yang suka menuntut dan kemandirian, ternyata pada 

faktanya mereka bisa membuktikan kesungguhannya. DH sekarang sudah 

menjadi orang yang sangaaaat disiplin, tidak lagi menuntut malah justru 

membantu teman-teman yang lain sudah jauh lebih baik dia. Dulu ya kalo 

saya ajak bertemu untuk rapat organisasi dan linnya telat lagi, sekarang 

rapat jam 10 dia bisa datang jam 9 1 jam sebelumnya (sambil tertawa) 

hahahha. Sudah kagum sekarang saya sama DH itu. 

Putri : Pesan untuk mas DH dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

GW : Jangan biasa tuna netra itu diampuhkan, semuanya dituruti kemudian 

bicara advoksi selalu dituruti, nanti membuat mereka semakin manja dan 

menuntut lagi. Ya biasa saja hak dan kewajiban harus seimbang, namun 

jika ada yang mendapatkan perlakuan tidak baik wajib kita tolong. Kalo 

buat DH kita sudah klop ya, pesannya lebih banyak karya dan pembuktian 

lagi lebih ditingkatkan ibadahnya, tetap rendah hati juga itu saja. 

 

 

Sumber : Data Penulis, Februari, 2018. 



 

 

Lampiran 5. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NON TUNA AS 

 22 Februari 2018   

Putri : Selamat siang, kepada mbak AS, mohon dijelaskan profil dirinya terlebih 

dahulu dan aktivitas rutin yang dilakukan. 

AS : Baik, nama saya AS. Saya dari Antropologi UNAIR, terus saya suka 

sekali mempelajari bahasa asing dan menulis itu aja sih. Emmm saya juga 

satu organisasi dengan AA di Airlangga Kawan Disabilitas, karena setelah 

mengenal AA saya jadi tertarik untuk mengenal mereka, dan menambah 

lebih banyak teman lagi. Hari – harinya cuman kuliah, ngerjain tugas dan 

organisasi aja, kalo AA ada acara forum biasanya saya diajak dan ikut gitu. 

Putri : Selanjutnya, Menurut Anda apa yang Anda pahami tentang tuna netra 

maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

AS : Pemahaman saya terhadap tuna netra itu adalah orang yang 

membutuhkan bantuan orang lain sih, karena keterbatasan visual yang 

mereka miliki jadi saya dulu berpikirnya pasti pake baju aja dipakein, 

makan disuapin kemana – mana dianterin gitu. Dalam pikiran saya itu 

masih sangat melekat bahwa mereka selalu identik dengan huruf – huruf 

braile, tetapi setelah saya kenal mereka bahwa memang kenyataannya 

huruf braile itu tidak terlalu dibutuhkan sekarang, karena perkembangan 

teknologi sangat pesat dan mereka yang saya kenal memanfaatkan itu 

dengan sangat – sangat baik, gak perlu repot -  repot lagi meraba tulisan 

lagi, dulu kan identiknya gitu ya mbak? Huruf braile sekarang sudah tidak 

terlalu. Kalo non tuna netra sendiri apa ya? Sama aja sih, mungkin yang 

membedakan adalah fisiknya ya kalo kita bisa melihat, cuman memang 

saya tidak setuju kalo non tuna netra ini dinilai sombong dan pilih – pilih, 

karena saya tidak seperti itu. 

Putri : Pertanyaan selanjutnya, stereotype apa yang muncul pertama kali ketika 

Anda mengenal tuna netra? 

AS : Eemmm stereotype saya, waktu itu apa ya? Kan saya nggak pernah kenal 

tuna netra, hanya melihat di jalan jadi ya seperti yang saya sudah jelaskan 

tadi, bahwa mereka itu hidupnya tergantung dengan tongkat, memakai 

kacamata, makan disuapin, pake baju dipakein kasian juga dan kalo 

dijalanan itu mereka sukanya mengemis mbak jdi lebih kasian lagi. Tetapi 

setelah mengenal dan berinteraksi secara langsung itu sama tuna netra 

perta itu AA seketika itu saya kagum dengan dia ternyata ada tuna netra 

yang bisa juga kok hidup mandiri, tanpa perlu dikasihani gitu mbak. 

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

AS : Karena saya belum pernah mengenal tentang kehidupan mereka, hanya 

kasihan tadi jadi saya harus berhati hati kalo berkomunikasi, takut salah 



 

 

ngomong juga, misal kalo saya tanyak tuna netranya sejak lahir dia marah 

atau nggak, pokoknya kalo ingin bertanya harus hati – hati jadi tindakan 

saya jadi seperti itu, tetapi AA yang mengajari dan menjelaskan ke saya 

yang benar ketika berinteraksi dengan mereka seperti apa, ada tuna netra 

yang memang harus lebih berhati – hati karena hatinya sensitif, ada yang 

biasa aja kayak AA gitu. Nah setelah saya tahu, saya menerapkan juga, 

misalkan kalo mengenal tuna netra yang lain saya ajak ngobrol dulu saya 

lihat oh, ternyata dia memang diem kurang terbuka saya yang 

menyesuaikan begitu sih mbak. Menurut pengalaman saya pada intinya 

kita yang tidak memiliki keterbatasan seharusnya, mau mendekatkan diri 

dengan mereka, tidak semua tuna netra itu seperti itu, kebanyakan yang 

saya kenal itu keren – keren seperti teman AA kayak FG dia toeflnya lebih 

bagus dari saya, jadi saya lebih tertinggal sama mereka. Saling mendukung 

dan jangan lagi membeda – bedakanlah gitu. 

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan mbak AS, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukannya mohon diceritakan. 

AS : Iya siapa lagi sih mbak kalo bukan AA itu  sahabat saya hahaha. Jadi 

sebenarnya saya sudah tahu itu saat ospek itu kan, cuman waktu itu saya 

belum tertarik aja untuk kenal lebih lanjut dan lebih dalam. Tetapi ketika 

itu memang saya pendiam ya, penyendiri, dan lebih introvert. Nah ketika 

saya di perpustakaan lagi sendiri terus ketemu AA dengan temen 

cowoknya akhirnya dia sok kenal sama saya hahahha, ngajak ngobrol, 

bercanda, tapi saya malah kayak gak jelas banget gitu ya anak ini, soalnya 

pas di kelas terlihat lebih kaku karena dia pinter banget, terlihat agamis 

sekali nah kok disini asik dan nyaman dibuat ngobrol ditambah lagi ketika 

dia nawarin saya ikut daftar bareng dia di organisasi mengenai isu 

disabilitas kok saya terketuk gitu, akhirnya saya mulai terbuka sama dia 

nah disitulah momen saya terus berlanjut berinteraksi terus kemana – mana 

bareng gitu. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

AS : Saya nggak begitu lama ya harus memahami dia karena AA itu orangnya 

apa adanya jadi cepet banget, dekatnya itu ya dia nawarin saya ikut 

organisasi disabilitas itu jadi membuat hati saya terketuk untuk berbuat 

lebih banyak, dan visi kita sama mencoba hal baru untuk mengetahui 

banyak hal baru juga. Memang benar akhirnya membawa saya lebih peduli 

lagi secara sadar merubah saya yang sedikit cuek terhadap sekitar menjadi 

peduli ke sesama. Dia juga sering saya ajak ke mall buat cari gincu dia 

mau aja sabar bangetlah nungguin saya, biasanya kalo cowok kan males ya 

mbak. Terus saya kan suka baca novel detektif, waktu di ulang tahun saya 

dia kado saya novel detektif terharu kan mbak, dia beli sama siapa terus 

kesananya gimana nggak nyangka aja gitu bisa, semakin luntur dan tidak 

ada sama sekali stereotype lagi dalam pikiran saya tentang dia sebagai tuna 

netra. Waktu itu AA nggak mau cerita gimana ceritanya dia bisa beli kado 

novel itu buat saya, (tiba – tiba AA lewat dan berbicara rahasia itu 



 

 

memang). Nah seperti itulah dia mbak, misterius kan? Itu sih yang 

membuat saya lebih dekat lagi. 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 

AS : Karena saya kan introvert jadi agak susah mencari teman yang cocok, 

nah AA ini sudah cocok banget sih jadi teman saya. Lalu dari sinilah 

tumbuh sebuah keinginan saya untuk peduli pada sesama karena dia selalu 

menginspirasi saya mbak. Selain itu untuk membuktikan juga ke keluarga 

saya ataupun orang disekitar yang masih memandang mereka itu beda, dari 

sini kita tunjukkan bahwa kita sama dan juga memiliki kemampuan yang 

sama baiknya dan mungkin mereka justru lebih baik lagi seperti itu. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

AS : Karena kita anak kuliahan kebanyakan ngobrolin  tugas itu. Terus kalo 

salah satu ada masalah organisasi atau apapun kita juga ngobrol bareng 

cari solusinya seperti apa. Saya nyaman sama dia juga karena dia bijak 

juga mbak orangnya, solusinya kebanyakan tepat dan sistematis juga.  

Terkadang biar tidak bergantung juga kalo ada masalah dia kasih petunjuk 

kecil – kecil, mencari akar masalah sampe membuat saya berpikir dan bisa 

menjawabnya sendiri, oh gini ya? Dia jawab : lah iku wes iso (lah itu 

sudah bisa). Sering juga bicara komunitas di KMH ini kalo ada acara, 

pernah dia telat di denda banyak akhirnya tak bantu aja, aku antar dia kalo 

saya nggak lagi pulang ke Gresik, biar dia nggak telat gitu. Terus AA 

sering banget ngomongin masalahnya orang gimana ya cara bantu 

temennya, dia itu jiwa sosialnya tinggi dan peduli kalo sama temennya. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

AS : Sangat fleksibel kalo menurut saya, kalo bicara dengan saya yaudah 

dengan gaya bicara yang seperti itu Suroboyoan itu tahu kan ya? Tetapi 

kalo meminpin forum, ataupun lagi presentasi sudah menjadi orang lain 

hahahah, loh ini kamu ta? Karena dia memang pinter public speaking juga. 

Kalo simbol khusus banget nggak ada sih, dia hanya terkenal baik, pinter, 

gaya bicaranya itu selalu menarik perhatian orang karena pemilihan kata – 

katanya dia baik sekali, dan terlihat agamis juga, dia nggak pernah 

meninggalkan sholat dan juga sering puasa senin – kamis. Sampe banyak 

orang yang iri dimana – mana yang dia ikutin di suatu organisasi selalu 

kepilih jadi ketuanya mbak, itu sih. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

AS : Memandang persahabatan seperti ini sih unik ya, kan kebanyakan orang 

memandang kayak gimana gitu, jarang ada yang mau nemenin juga. 

Padaha banyak sekali manfaat, membawa perubahan cara berpikir saya 

yang dulu seperti itu sekarang sudah lebih terbuka dan semakin baik. Kita 



 

 

saling mengisi ya, AA banyak sekali pengalamannya yang sering juga 

dibagikan ke saya, seperti saat dia menang di Global IT Chalange se Asia, 

terus tuna netra pertama di XL Future Leaders nah semua itu yang 

membuat saya terbuka bahwa Allah sangat Adil sekali walaupun 

hambanya memiliki kekurangan tetapi jika ada usaha dan doa semua 

berhak mendapatkan keberhasilan itu, jadi penuh makna bagi saya 

menjalankan hubungan ini mbak. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinteraksi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

AS : Nyaman aja, karena obrolannya nyambung kita juga sama – sama orang 

yang cenderung auditori.  Dia selalu membawa topik pembicaraan yang 

baru jadi gak bikin bosen yang cuman gitu – gitu aja, ada aja yang selalu 

dibahas, orangnya juga walaupun banyak prestasi tetap rendah hati gak 

pernah menunjukkan yang berlebihan gitu jadi saya nyaman sama AA. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

AS : Konflik pasti pernah dalam persahabatan, dulu saya pernah marah ke 

sahabat saya yang tuna netra karena dia, marah saya didepan banyak 

orang. Walaupun waktu itu aku sih yang salah, langsung aja tarik dia cari 

ketempat yang nggak terlalu rame, terus bilang ke dia kalo jangan marah 

didepan banya orang, mungkin dia nggak tau kalo lagi banyak orang. 

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabtan ini? 

AS : Kalo kesulitan sih enggak ya karena AA sudah mendesign dirinya 

semandiri mungkin dan sebiasa mungkin jadi saya mudah saja sama dia.  

Saya sampe terkadang lupa kalo dia tuna netra karena sudah terlalu biasa 

dan seperti orang normal biasa. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

AS : Karena dia tuna netra jadi komunikasi saya  secara verbal. Terus saya 

memahami dari ekspresi dia misalkan nggak setuju dia suka 

mengerenyutkan dahinya. Pernah juga dia salah paham sama kalimat saya, 

karena saya bilang rambutnya berantakan dianggap mengejek, mungkin 

waktu itu lagi banyak orang, padahal saya hanya ingin ngasih tahu biar 

disisir, akhirnya jadi minta maaf, terus hati – hati, harus pake intonasi dan 

pemilihan kata yang pas. 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

AS : Pengalaman yang menarik sih apa ya? Saya anggap menarik semua sih 

walaupun cuman gitu – gitu aja, mungkin waktu saya nonton bioskop sama 

dia ya, sebenernya dia udah lumayan tahu dengan suara saja, tetapi kalo 

ada yang nggak jelas menurut dia saya bisikin gitu, dan waktu ke bioskop 



 

 

dilihatin banyak orang, anak kecil kenapa harus gitu ya? Mungkin mereka 

asing dengan AA, tetapi saya nggak malu saya tunjukkan kalo tuna netra 

juga ber hak nonton film di bioskop gitu mbak. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

AS : Pertama mau dulu berteman sama mereka, kita harus menghormati 

mereka juga, jangan membeda – bedakanlah. Lalu mengubah komunikasi 

non verbal kita menjadi verbal biar tidak ada kesalahpahaman. Nah satu 

hal lagi, sebenarnya jangan kita yang menggandeng mereka, biarkan 

mereka yang menggandeng kita jadi kita nggak usah kasih tahu ke mereka 

ini harus naik, ini harus turun, atau loncat dan yang lain. Ketika mereka 

yang menggandeng kita mereka akan bisa merasakan sendiri, meskipun kit 

nggak ngasih tahu. 

Putri : Apakah Anda pernah menutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, 

hanya untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

AS : Menutupi mungkin ya kalo saya, karena saya kan cenderung diem aja 

nggak banyak komentar bukan karena takut menyinggung tetapi memang 

saya cenderung diem aja, kecual konfliknya besar kayak pas organisasi 

yang saya ceritakan tadi saya bicarakan, tapi kalo nggak sampe gimana 

gitu saya diem aja besok udah balik lagi. Dan alhamdulillahnya AA nggak 

banyak masalah sama saya. 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan? 

AS : Pernah nggak ya dia menampilkan yang nggak saya sukai? Eemmm 

sebentar saya ingat – ingat dulu. Itu sih ya kayak yang aku bilang tadi 

lebih ke diem aja, kalo keterlaluan mungkin aku akan ngomong. Tapi 

selama ini belum sampe keterlaluan hahaha. 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 

AS : Penting sekali ya menurut saya, karena kita manusia diciptakan untuk 

bersosialisasi kepada sesamannya, ketika kita menjaga dengan baik 

suasana inklusi akan semakin tercapai, tidak ada lagi stereotype seperti 

hubungan saya dengan AA, selain itu ketika kita sudah memiliki logika 

berpikir yang nyaris sama itu sudah meluruhkan batasan – batasan antara 

tuna netra dengan non tuna netra. 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai tuna netra? 

AS : Sangat kontras ya ternyata antara stereotype saya dengan apa yang saya 

rasakan terhadap hubungan persahabtan ini dengan AA, saya beranggapan 

semua tuna netra itu kasihan, tidak mandiri tetapi pada faktanya tidak 

semua seperti itu, mereka terutama AA tidak perlu dikasihani juga, karena 



 

 

ketika saya tahu oh dia bisa pake hp, bisa presetasi tugas dengan baik, bisa 

jalan sendiri, dan bisa memimpin forum dengan penuh karisma gitu 

hahahaha, karakter yang dikeluarkan dia sangat kuat sekali. Sampai 

dimana saya bisa meninggalkan stereotype saya yang dulu itu. 

Putri : Pesan untuk mas AA dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

AS : Pesan buat AA, semakin berkarya, semakin menginspirasi saya dan orang 

– orang di sekitar kita bahwa tuna netra itu sama, memiliki prestasi sesuai 

dengan kemampuannya jangan pernah anggap orang yang iri atau ingin 

menjatuhkan kamu. Kalo buat masyarakat, inilah contoh bahwa mereka 

hebat, mereka bisa dan suasana inklusi sebenarnya sangat bisa sekali 

tercapai, yang penting kita sebagai non tuna netra jangan menghambat 

mereka seperti memberikan stereotype negatif, merendahkan atau yang 

lain dukung mereka untuk menjadi lebih baik dan sukses lagi karena 

sejatinya Allah sudah memberikan keberagaman ini untuk menjadikan kita 

semua belajar dan lebih toleransi. 

 

Sumber : Data Penulis, Februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NON TUNA NETRA 

ME 

24 Februari 2018 

Putri : Selamat pagi, kepada mas ME, mohon dijelaskan profil dirinya terlebih 

dahulu dan aktivitas rutin yang dilakukan. 

ME : Lokasi wawancara dengan ME di rumah makan, karena pada hari kamis, 

tidak bisa hadir di kantor KMH). Oke nama saya ME lahir di Padang pada 

24 juni 1996. Kuliah di UNESA jurusan Sendratasik. Sehari – hari kuliah 

aja ya, terus juga sambil ikut FG main di cafe pernah jadi gitaris ataupun 

vocalis. Di Surabaya ini saya merantau tidak ada sama sekali keluarga, jadi 

punya sahabat yang baik itu sangat berharga sekali menurut saya itu aja 

mungkin ya profil saya. 

Putri : Baik untuk selanjutnya menurut Anda apa yang Anda pahami tentang 

tuna netra maupun non tuna netra secara keseluruhan? 

ME : Menurut saya tuna netra itu sebelum mengenal FG adalah seseorang yang 

mempunyai kekurangan dari segi penglihatannya,jadi mereka tidak bisa 

melihat dari lahir ataupun karena sakit. Mereka saya lihat itu seperti 

kasihan sekali, susah untuk beraktifitas dan biasanya juga sering 

dikucilkan oleh masyarakat. Namun ternyata setelah mengenal FG tidak 

seperti itu justru. Kalo non tuna netra itu adalah orang biasa yang normal, 

dan lebih leluasa atau tidak memiliki hambatan dalam beraktifitas. Nah 

seringkali non tuna netra inilah yang mengucilkan tuna netra tanpa 

mengenal bagaimana sebenarnya dunia tuna netra, jadi saya menganggap 

bahwa adanya diskriminasi itu ya karena non tuna netra juga. Coba lihat 

saja kasusnya kan banyak bully gitu. 

Putri : Pertanyaan selanjutnya, stereotype apa yang muncul pertama kali ketika 

Anda mengenal tuna netra? 

ME : Stereotype saya melihat mereka itu sih ya ada sedikit rasa kasihan mereka 

beda dengan saya jalan harus pake tongkat, tidak bisa baca buku kalo tidak 

pake huruf braile,sedikit teman karena memang takut salah kalo mendekati 

mereka. Tetapi saya tidak mengucilkan mereka justru  saya penasaran aja 

waktu itu bagaimana sih sebenernya cara mereka itu hidup, karena 

berhubung saya punya temen sekelas yang tuna netra FG itu jadi coba 

ajalah kenalan gitu. 

Putri : Sejauh mana stereotype tersebut mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

cara bertindaak Anda? 

ME : Susah – susah gampang biar sahabat saya ngilangin stereotypenya ke 

saya, butuh proses. Tetapi waktu itu biar saya buktikan bahwa saya nggak 

malu belajar musik ke dia, jadi mereka berubah jadi seneng, ternyata 

mereka juga bermanfaat buat orang lain. Itu cara saya membuat mereka 



 

 

lebih menghargai dirinya juga, melihat mereka seneng ya kita juga ikut 

seneng. Kan kalo gini kita lebih nyaman jalin hubungan sahabatan mbak. 

Putri : Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan mas ME, siapa sahabat 

yang dipilih, momen apa yang mempertemukannya mohon diceritakan. 

ME : Sahabat saya FG, ketemunya sih dari awal kuliah cuman belum dekat, 

momen yang membuat kita mengenal itu karena temen saya Robi yang 

ngajak saya ngopi di cafe ngenalin ke FG pas dia main musik, bagus sekali 

mainnya dia, akhirnya saya juga pengen bisa main musik cobalah saya 

memberanikan diri minta tolong ajarin main musik, eh ternyata dia mau 

dan kayak seneng gitu kenal orang baru. Nah dari pembukaan kenalan 

seperti itu kita ngobrol dia sik juga orangnya dan kita janjian kapan mau 

belajar main musik gitu awalnya. 

Putri : Kapan Anda mulai dekat, dan peristiwa apa saja yang menandai 

kedekatan Anda? 

ME : Eee.. waktu itu kita di kosku, ngobrol seperti biasa, saya ingat banget ini 

yang bikin saya terharu, nggak sengaja saya itu tanyak, “ war kalo kamu 

bisa melihat 1 menit saja kamu ingin melihat apa atau siapa?” dia jawab 

ibuku win, karena ibu yang sudah melahirkan dan bisa merawat aku 

sampai sekarang walaupun saya tidak bisa melihat. Dia merasa 

merepotkan ibunya disitu kita saling menguatkan, saya berusaha membuat 

dia bahagia dengan hidupnya sekarang. Nah setelah obrolan itu, dia 

mengajak saya kerumahnya karena saya kan jauh dari Padang dan jarang 

ketemu orangtua, kata dia berat sekali kalo merantau karena jauh dari 

keluarga, nah pas dirumahnya saya dikenalkan ibunya, dimasakkan 

masakan yang enak – enak, orangtuanya juga baik sama saya, dan disitu 

saya bisa mendeskripsikan ke FG kalo ibunya cantik, pake kerudung, ada 

tailalatnya di pipi, suka senyum dia terlihat bahagia aja aku jelasin gitu, 

nah itu mbak yang membuat saya lebih dekat sama dia. 

Putri : Apa yang memotivasi Anda untuk mencoba membangun hubungan 

persahabatan ini? 

ME : Motivasi saya itu hehehe, kita melihat sodilaritas sesama temen lah, yang 

biasanya dianggap tuna netra itu terbelakang, tidak bisa apa – apa dan 

identik dengan tukang pijat ya kan? Nah dari sini mungkin saya bisa 

membantu mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti itu, dia 

juga berhak dan bisa berteman dengan siapapun tidak harus dengan sama – 

sama tuna netra saja, itu. 

Putri : Seringkali Anda ketika mengobrol membicarakan tentang apa? 

ME : Sharing musik, kuliah juga. Oh iya dia itu suka penasaran kan sama 

apapun, pernah tanya gimana sih kalo matahari terbit? Ya aku jawab 

matahari itu indah sekali war, besar lebih besar dari bumi, ada cahaya yang 

dipancarkan warna kuning keemasan kamu bayangkan saja warna kuning 

keemasan itu kayak warna yang  paling indah, dari situ saya tersentuh lagi 



 

 

Ya Allah bagaimana kalo posisi dia itu terjadi sama aku gitu, dia suka 

penasaran terus soalnya jadi sayalah yang mencoba menjelaskan. Dia juga 

pernah curhat cewe yang disukai, kadang kan kita berpikir orang tuna netra 

nggak mikir suka – sukaan lah eh dia enggak malah curhat ke saya gitu 

hahahaha gitu aja mbak. 

Putri : Bagaimana gaya bicara pasangan Anda ketika mengobrol bersama? 

Apakah ada simbol-simbol khusus yang biasa digunakan? 

ME : Kalo gaya bicara si lancar ya dia kayak biasa aja, cuma kalo penampilan 

itu suka tanyak sama saya. Katanya kalo dibayangkan itu saya ganteng 

hahaha terus mau diajarin gayanya, dia merasa culun gitulah sering pake 

kacamata hitam dulu. Terus aku bilang iya war ayok kita potong rambut 

rambutmu sudah panjang, pernah saya belikan kaos karena kaosnya sudah 

kurang bagus, kadang juga yang dipake nggak nyambung, terus sepatuku 

kayak cewek ya? Aku bilang iya kenapa kamu pake begitu kalo beli aku 

anter aja. Nah selain itu aku pengen dia lebih percaya diri sama 

penampilannya aku beliin kacamata yang istilahnya jaman sekaranglah, 

biar nggak hitam aja, dibuang jauh – jauh tuna netra identik dengan 

kacamata hitam, tuna netra juga bisa dandan mbak. Kalo simbol dia selalu 

pake tongkat aja, karena kalo itu kebutuhan ya mbak jadi wajar aja sih. 

Putri : Menurut Anda, seperti apa dan bagaimana Anda memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

ME : Saya memandang persahabatan ini banyak manfaatnya, apalagi yang 

normal seperti kita ini, sebagai pengingat untuk bersyukur, terus bisa 

mengambil pelajaran bahwa apa yang kita pikirkan selama ini mengenai 

tuna netra itu salah, bahwa mereka orangnya baik, cerdas kayak FG ini dia 

cepet banget nangkepnya, dia orang yang pinter sekali matematika dan 

bahasa inggrisnya mbak. Persahabatan seperti ini setidaknya membuat 

lingkungan sekitar kita seperti dikelas saja bisa berubah, semakin terbisa 

dengan mereka yang tuna netra tidak ada bully lagi, nggak ada sekat – 

sekat lagi gitulah. 

Putri : Apakah Anda merasa nyaman berinteraksi dengan sahabat Anda, mohon 

diceritakan? 

ME : Nyaman saja nggak ada masalah, karena FG orangnya baik. Walaupun 

latarbelakang dia tuna netra tetapi dia tidak seperti tuna netra, dia mandiri 

dan bisa melakukan hal – hal layaknya orang normal terkadang lebih baik 

dari saya sendiri.Orangnya juga terbuka saja sama saya nggak ada yang 

suka bicarain di belakang kalo ada masalah itu sih yang penting. 

Putri : Apakah Anda pernah mengalami konflik? Jika ada bagaimana solusi 

penyelesainnya 

ME : Ada sih tapi bukan konflik besar, waktu semester 2 kan dia sering tidur di 

kosku terus kosku itu di lantai atas dan kamar mandinya di lantai bawah, 

waktu itu sahabat saya mau ke kamar mandi, kan saya kasihan takut dia 



 

 

jatuh niatku baik mau tak antarkan tapi dia minta dikasih tau tempatnya aja 

nggak mau diantarkan. Nah saya maksa buat anter dia dia malah marah dia 

bilang kalo saya anggap dia lemah dan nggak mampu, saat itu saya minta 

maaf dan berusaha percaya sama dia walaupun kadang nggak tega. 

Putri : Apakah mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan persahabatan ini? 

ME : Sedikit sulit kalo menjelaskan sesuatu misal kayak matahari itu seperti 

apa? Nah kalo penjelasan ku kurang memuaskan FG, dia akan tanyak terus 

tapi saya nya bingung gimana mau jelaskan lagi. Dia akan lebih tau kalo 

diraba, nah matahari, langit, bintang kan nggak bisa jadi dianya kurang 

puas aja gitu kalo saya jelaskan hehehe. 

Putri : Bagaimana cara berkomunikasi dan memahami komunikasi verbal dan 

non verbal dari pasangan sahabat Anda? 

ME : Nah komunikasi saya verbal mbak selalu deskripsi kalo nggak  gitu saya 

suruh dia raba biar merasakan itu seperti apa, tapi kalo yang nggak bisa 

diraba ya kadang sulit juga bagi saya. Kalo dia sama juga sih tapi kita 

memainkan intonasi mana yang harus ditekankan berarti itu penting, saat 

kita tegur agak tinggi biar dia bisa paham juga. Caranya seperti itu, selama 

ini dengan cara itu kita saling paham, cuman ya itu yang tadi aja kalo 

menjelaskan yang tidak bisa FG raba itu lebih ektra menjelaskan mbak. 

Putri : Menurut Anda, pengalaman apa yang paling menarik  ketika melakukan 

kegiatan bersama? 

ME : Pernh bikin video musik, mungkin dia juga menjelaskan ini ya? Nah kita 

berhasil membuat video yang banyak disukai anak – anak dan saat itu 

pertama kali saya tampil main gitar hasil belajar sama FG, dan ternyata 

saya bisa dia bangga sama saya, dan dari situ akhirnya kita sering main di 

acara fakultas lain dan di cafe. Itu mbk alhamdulillah. 

Putri : Menurut Anda, hal apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menjalin 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra? 

ME : Kenali dulu karakteristik mereka, jangan takut untuk bergaul dengan 

mereka karena saya yakin bersahabtan dengan tuna netra akan membawa 

banyak sekali manfaat dan dampak positif bagi kita. Mencari kesamaan 

atau kesukaan sama – sama aga tetap bertahan hubungannya. Meskipun 

ada kendala sedikit seperti jika kita tidak bisa menjelaskan justru itu 

tantangan kita untuk belajar memahami mereka bagaimana cara dia 

mengerti tentang ssesuatu dari kita, persahabtan seperti ini adalah 

persahabtan yang unik menurut saya. 

Putri : Apakah Anda pernah menutupi kepribadian Anda yang sebenarnya, 

hanya untuk menghormati sahabat Anda, mohon diceritakan? 

ME : Pernah sih, nah saya ini kan orangnya cueklah biasa laki – laki agak 

males gitu, nah si FG ini suka penasaran kalo ada apa pengen tahu ada 

kelas bahasa jepang pengen ikut dia ngajak saya kan males, tapi yaudahlah 



 

 

aku ikut saja sebagai rasa hormati dia toh juga nggak ada salahnya gitu, 

tapi ya rada jengkel kalo dia pas gitu heheheh.. 

Putri : Apabila sahabat Anda menampilkan sesuatu yang tidak Anda suka apa 

yang Anda lakukan? 

ME : Aku sih lebih diem sering mengalah saja, soalnya wajar dia penasaran 

kalo pas pengentahu sesuatu. Kan aku mikirnya iya sih kalo aku kan bisa 

lihat dan dia kan enggak yaudah aku temenin aja gitu. Yang penting untuk 

kebaikanlah ya, tapi kadang kalo saya bener – bener males saya bilang 

baik – baik dia mau terima juga kok 

Putri : Seberapa penting bagi Anda menjaga hubungan persahabatan diantara 

tuna netra dengan non tuna netra yang Anda jalani? 

ME : Menurut saya penting sekali, buat contoh kecil di lingkungan sekitar kalo 

ada hubungan yang saling mengisi, peduli terhadap sesama, semakin 

mereka bergaul dengan non tuna netra semakin dia bisa mandiri, keluar 

dari zona nyaman dia, bisa membuktikan penilaian masyarakat yang 

negatif. Jika kita tidak mau sam mereka, akhirnya mereka bergaul hanya 

dengan sesama tuna netra terus, tidak membuat mereka lebih mengerti 

banyak hal kan? Mereka akhirnya semakin jadi yang terbelakang dan 

terlihat beda sekali, jadi hubungan ini menjadi jembatan  kita untuk 

membuat masyarakat sadar bahwa kita ini sama. 

Putri : Setelah melewati perjalanan tersebut, apakah yang Anda rasakan sama 

atau berbeda mengenai anggapan Anda mengenai tuna netra? 

ME : Iya memang berbeda kalo pengalaman saya, sebenarnya kalo kita lebih 

dekat dengan FG ya, dia pengen nya bisa melakukan sesuatu sama seperti 

kita, nggak usah dilihatin, nggak usah berlebihan dikasihani, pada faktanya 

memang si FG mandiri kok. Misalkan saya itu kan masih kurang percaya 

kalo si FG mau ke kamar mandi di kos saya sendirian, karena posisi kamar 

mandinya di bawah jadi saya anterin sampe 3 kali tetapi dia selalu bilang 

jangan seperti itu, aku bisa sendiri katanya. Dia mau dilihat sama seperti 

kita tetapi memang hanya butuh petunjuk atau arahan saja, setelah dia 

buktikan dan ternyata bisa baru saya sudah percaya kalo FG itu memang 

bisa mandiri. 

Putri : Pesan untuk mas FG dan masyarakat mengenai persahabatan ini. 

ME : Pesan buat FG selalu semangat, kerja keras, walaupun tidak bisa melihat 

tetapi kamu bisa membuat orang kagum termasuk saya. Untuk masyarakat 

kita lebih menghargai mereka, sebenarnya mereka ingin dianggap sama 

seperti kita, dan dari pengalaman saya FG sudah membuktikan itu 

terimakasih. 

 

Sumber : Data Penulis, Februari 2018 



 

 

Lampiran 7. 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN AHLI ZH 

5 Maret 2018 

Putri : Selamat pagi Pak ZH, sebelum memasuki pertanyaan wawancara hari ini, 

mohon bapak untuk menceritakan profil diri dan kegiatan rutin setiap 

harinya seperti apa pak?. 

ZH : Nama saya, ZH lahir di Bangkalan tanggal 14 Oktober 1963, pendidikan 

saya SD – SMA di Bangkalan, kalo kuliah S1 Pendidikan Guru di UNESA 

Surabaya, lalu kuliah juga Diploma di PLB UNESA Surabaya juga dan itu 

yang menjadi dasar pengangkatan saya untuk mengajar di SDLB 

Kedungkandang Malang ini. Saya mengajar itu spesialis tuna netra sejak 

1985 jadi hampir sudah 30 an tahun ya, dan tidak pernah pindah – pindah 

karena alhamdulillah dipercaya untuk disini terus mungkin sampai 

pensiun. 

Putri : Apa yang menjadi motivasi bapak ingin menjadi guru bagi tuna netra? 

ZH    : Saat itu saya dan temen -  temen sedang melakukan praktik guru saat S1 ya 

istilahnya magang kalo sekarang, nah tempat kita praktek dulu itu di SD 

Terpadu, kalo sekarang itu SD inklusi. Melihat anak tuna netra gitu saya 

kok tergerak hati dan tertarik untuk melanjutkan Diploma SLB di 

Surabaya itu yang khusus tuna netra. 

Putri : Selama ini apakah bapak pernah membuat suatu tulisan atau langkah – 

langkah yang membuat anak tuna netra itu bisa hidup lebih baik di Indonesia? 

ZH : Dulu pernah tahun 2005 nulis dan diangkat oleh Jawa Pos dan majalah 

Tribun tentang bagaimana mereka sebenarnya, dan soal pendidikan bagi 

tuna netra. Menurut saya pendidikan itu yang menjadi faktor yang utama 

untuk membuat mereka memiliki hidup yang lebih baik dan sejahtera. Jadi 

setelah ada tulisan itu banyak pemerintah yang perhatian akan perbaikan 

fasilitas pendidikan bagi tuna netra. Selain itu saya selalu mendorong bagi 

anak tuna netra yang tidak ganda dan IQ mereka normal untuk 

melanjutkan di sekolah inklusi atau sekolah umum ya, untuk membuat 

mereka bisa survive perbaikan mental dan kemandirian seperti itu. Saya itu 

kalo ada waktu senggang jalan – jalan ingin melihat kondisi di jalanan ya, 

kalo ada tuna netra mengemis atau ngamen sebisa saya membujuk mereka 

untuk dibawa ke pusat pelatihan agar mereka itu terampil untuk perbaikan 

hidup mereka, agar tidak terjadi diskriminasi ataupun eksploitasi oleh 

masyarakat yang ada di jalanan, itu salah satu contoh kecil usaha saya 

sebagai wujud kepedulian saya terhadap tuna netra. 

Putri : Menurut bapak, bagaimana kondisi kehidupan tuna netra di Indonesia? 

ZH : Keadaan tuna netra di Indonesia itu tergantung daerahnya ya, kadang 

daerah itu ada yang sudah perhatian terhadap tuna netra ada juga yang 

tidak. Kalo di Indonesia ini terutama daerah dekat ibu kota ya seperti DKI, 



 

 

Jawa barat sudah bagus ya, dibandingkan di daerah Jawa Timur kecuali 

Surabaya itu sudah bagus, kalo Malang ini dalam pengamatan saya masih 

kurang ya, walaupun sudah ada upaya untuk memperbaiki. Sehingga kalo 

ketimpangan seperti itu kualitas mereka juga akan berbeda, karena tidak 

dapat dipungkiri  bahwa mereka memang butuh bantuan seluruh elemen 

masyarakat. Baik pemerintah, orangtua, guru, dan masyarakat pada 

umumnya. Masih banyak sekali mereka ini mendapatkan perlakuan yang 

tidak baik ya, nah itulah yang membuat mereka semakin terbelakang. 

Tidak bisa disalahkan juga mereka seperti itu, pada faktanya mereka yang 

jauh dari perhatian pemerintah lebih sulit untuk melakukan sesuatu jadi ya 

mereka hanya bisa mengemis paling bagus jad tukang pijat itu, seperti itu 

ya kondisinya menurut saya. 

Putri : Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar tuna netra tetap menerima 

kekurangannya, pandangan orang lain terhadap dirinya, serta kondisi 

lingkungan yang seperti ini pak? 

ZH : Motivasi dalam dirinya, karena Tuhan ini memberikan mereka hati yang 

sangat lapang ya,  jauh dibanding orang yang non tuna netra. Selain itu 

motivasi mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu orang yang biasa 

saja, bukan orang pembawa sial atau benalu untuk masyarakat. Dan ada 

salah satu murid yang pernah saya ajar datang silaturahmi ke rumah saya, 

disitu saya bertanya  , kenapa kamu bisa semangat hidup? Dia jawab “ 

karena saya yakin Allah maha baik, Dialah yang menjamin hidup saya, 

tuna netra gak banyak dosa pak, tidak melihat hal maksiat atau nahkan 

susah melakukan hal yang maksiat, mau nyopet juga susah karena gak tau 

dompetnya dimana”. Nah jawaban seperti itu mungkin yang membuat 

mereka menerima kondisinya, mereka itu lebih religius ya mbak setahu 

saya. 

Putri : Bentuk stereotype dan diskriminasi seperti apa yang masih sering 

diterima oleh tuna netra pak? 

ZH     : Untuk masyarakat yang tidak tahu tuna netra itu biasanya mereka 

menganggap kalo tuna netra habis sekolah larinya minta – minta di 

jalanan, paling bagus ya jadi tukang pijat. Padahal nggak seperti itu, 

mereka bisa juga seperti orang awas, bisa jadi guru, dosen, teknisi IT dan 

sebagainya.  Nah bentuk diskriminasinya ada yang dibuang orangtuanya, 

ada yang disembunyikan dieksploitasi jadi pengemis, dan ada murid saya 

yang sudh lulus smp dan saya dorong masuk sekolah inklusi bertahan 3 

bulan saja, dia bilang tidak diajar pak sama gurunya, tidak diperhatikan 

jadi seperti dikucilkan kalo dikelas. Teman – temannya juga gak ada 

yang mau menemani, akhirnya dia balik ke sekolah sini lagi, karena gak 

ada dukungan padahal dia bisa sebetulnya. Nah itu bukan kasihan tuna 

netranya sebenarnya, tapi kasihan perlakuan yang diterimanya itu mbak. 

Putri : Menurut bapak, bagaimana tuna netra mengatasi stereotype dan 

diskriminasi  tersebut? 



 

 

ZH : Cenderung menerima dan diam saja, tetapi dalam hatinya itu sakit mbak, 

karena mereka sensitif sekali perasaannya. Tetapi kalo sudah keterlaluan 

mereka melawan dan bisa marah juga. Kalo hanya stereotype biasa mereka 

berusaha membuktikan dengan prestasinya, kan dari situ orang – orang 

jadi tahu bahwa mereka ternyata bisa. 

Putri : Bagaimana kondisi psikologis tuna netra ketika mendapatkan stereotype 

dan diskriminasi tersebut? 

ZH : Tuna netra itu ada dua mbak ada yang buta total ada yang low vision. 

Nah itu masih ada klasifikasi lagi ada yang ganda atau yang murni tuna 

netra saja, ada yang IQ normal ada yang rendah. Kalo yang ganda itu bisa 

kesulitan pendengaran, ada yang dihinggapi down syndrome  itu yang 

sangat sulit, misalkan yang dihinggapi down syndrome kondisi 

psikologisnya lebih terganggu ya, seperti murid saya kalo suasana hatinya 

jelek saja bisa marah dan dobrak meja, apalagi dapat diskriminasi atau 

stereotype ya, itu lebih susah disembuhkan bisa saja dia marah terus, 

nangis terus bahkan tidak mau bertemu orang.jadi orang – orang itu harus 

hati – hati juga. Nah kalo yang normal IQ nya juga normal mereka 

cenderung lebih bisa mengatasi psikologisnya sendiri, kita semangati, 

nasehatin dia sudah bisa bangkit seperti semula. 

Putri : Berbagai stereotype dan diskriminasi yang terjadi dalam kondisi tuna 

netra, menurut bapak apakah mengganggu perkembangan sosialnya? Maka 

bagimana menurut bapak ketika ada tuna netra dan non tuna netra 

menjalin hubungan persahabatan? 

ZH : Jelas mengganggu ya mbak, dengan perlakuan dan anggapan masyarakat 

seperti itu membuat mereka cenderung tertutup dan tidak percaya kepada 

mereka yang bukan tuna netra. Mereka akan menghindar, dan memilih 

lingkungan dan teman sesama tuna netra, dan pastinya membuat mereka 

tidak berani dan tidak percaya diri lagi ketika berada di ruang publik ya. 

Mereka kan perlu motivasi untuk bisa berkembang, kalo mereka ditekan 

terus maka mereka terkucil dan tidak bisa bersosialisasi. Nah tetapi jika 

ada fenomena yang mereka berhasil berada di luar zona nyamannya atau 

bergaul dengan non tuna netra, saya kira itu baik sekali. Karena bisa 

membawa dampak yang baik bagi kedua belah pihak ya, tidak hanya tuna 

netra yang merasa diakui dan merasa terbantu, tetapi yang non tuna netra 

bisa menghargai mereka yang tuna netra. Saya yakin jika ada yang seperti 

itu pasti mereka lebih erat hubungannya, karena tuna netra kalo merasa 

nyaman dan diperlakukan dengan baik maka akan dibawa terus itu, dia 

tidak mau menyakiti temannya, bahkan bisa saja apa yang dimiliki akan 

diberikan untuk temannya begitu mbak. 

Putri : Menurut bapak interaksi seperti apa yang membuat tuna netra bisa 

membuka dirinya dan menjaga hubungannya dengan sahabatnya yang non 

tuna netra? 

ZH : Prinsipnya kejujuran mbak, karena mereka tidak bisa tahu kan? Kalo 

sekali tidak jujur maka akan dibawa sampai mati bahkan. Tertanam terus 



 

 

dalam hatinya. Kalo sudah percaya tuna netra akan berjuang menjaga 

hubungannya. Karena mereka tahu betapa sulitnya mencari orang yang 

mau menerima dirinya yang memiliki kekurangan itu. 

Putri : Menurut bapak, untuk mengelola perbedaan antara tuna netra dengan non 

tuna netra agar tidak terjadi kesalahpahaman apa yang perlu diperhatikan? 

ZH : Kejujuran tadi, tidak saling menyinggung atau meremehkan. Yakini saja 

kalo mereka bisa, karena kalo sudah dibatas kemampuannya mereka akan 

bertanya kok. Jangan berlebihan untuk melayani mereka karena membuat 

mereka risih, kecuali yang ganda maka kita lebih ekstra lagi untuk 

membantunya. Nah selain itu kadang mereka juga sering melakukan 

gerakan yang asing buat kita yang normal, seperti geleng – geleng itu 

artinya mereka kayak jenuh, hidupnya terasa berat, sebaiknya bantu 

mereka untuk mengurangi hal tersebut  itu kurang baik, alihkan saja dulu, 

main bareng, soalnya kalo sudah gerak gitu jadinya motivasinya 

berkurang. 

Putri : Persahabatan seperti apa yang bapak anggap ideal bagi tuna netra? 

ZH : Menerima kelebihan dan kekurangan masing – masing, jangan biarkan 

mereka menyerah, bantu untuk menjadi lebih mandiri bukan sebaliknya, 

takutnya karena bersahabat dengan non tuna netra malah jadinya dibantuin 

terus hahaha. Jangan seperti itu ya, saling mendukunglah itu yang ideal. 

Putri : Menurut bapak, apa dampak bagi tuna netra ketika mereka berhasil 

menjalin hubungan persahabatan dengan non tuna netra? 

ZH : Dampaknya akan baik sekali ya, bahkan masa depannya juga akan 

berbuah manis. Karena sudah terbiasa dengan lingkungan non tuna netra, 

sehingga ketika bekerja nanti mereka dengan mudah beradaptasi. Sudah 

tidak dianggap sebagai hambatan lagi mereka yang non tuna netra, tetapi 

sebagai pemicu mereka untuk bisa mendapatkan teman non tuna netra 

yang lebih banyak dan sebagai salah satu cara mereka untuk membuktikan 

bahwa mereka juga berhak berteman dengan siapapun. Nah darisitulah 

tuna netra bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. 
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KATEGORISASI HASIL WAWANCARA 

 

Keterangan : Tuna netra           DH, AA. FG 

    Non tuna netra    GW, AS, ME  

    Informan ahli      ZH 

 

Tabel 1. Kategorisasi Hasil Wawancara 

KATEGORISASI PERNYATAAN INFORMAN 

Pandangan 

terhadap Tuna 

Netra maupun 

non tuna netra 

dan  Stereotype 

yang Terbentuk  

 

DH : Kalo tuna netra sendiri menurut saya si, orang biasa 

ya sama aja, tetapi kita dianugrahi  mata hati yang 

lebih peka karena penglihatan kita terhambat. Orang 

yang tidak perlu dikasihani tapi perlu didukung, yah 

tidak dipungkiri mereka masih perlu bantuan orang 

lain karena kita terhambat, tetapi itu bukan berarti 

tidak mandiri selagi kita masih menjangkau untuk 

melakukan sendiri kita tidak meminta bantuan 

orang.Tetapi saya tidak mendukung tuna netra yang 

menuntut haknya saja tetapi lupa kewajiban dan 

kontribusi apa yang harus diberikan agar masyarakat 

percaya dengan kemampuan kita.  

Kalo non tuna netra pemahaman saya dulu berbeda 

dengan sekarang, kalo dulu non tuna netra itu adalah 

orang yang kebanyakan suka memberikan stigma 

negatif, gampang memberikan judgment kepada kita, 

cenderung tidak ingin bergaul dengan kita dan malu.  

AA : Oooo,, tuna netra itu menurut saya ya seperti saya 

hahahaha, memiliki kekurangan fisik dalam hal 

penglihatan tetapi memiliki sifat dan sikap yang unik 

dan beragam, ada memang yang suka curigaan atau 

sensitif gitu ya tapi saya yakin yang seperti itu 

mereka kurang bergaul, kurang pengetahuan atau 

arahan gitu mbak, tetapi kalo seperti saya dan temen 

temen di KMH sini mereka sudah sangat terbuka dan 

demokratis sekali, kuat – kuat mentalnya kita 

berusaha memantaskan diri agar kita ini tidak 

mendapatkan stigma negatif lagi, dengan cara ikut 

organisasi menghasilkan karya atau berhasil dalam 

perlombaan gitu sih.   

Kalo non tuna netra sampai saat ini pemahaman saya 



 

 

kebanyakan yang melihat saya ini kayak Wow 

karena tahu pencapaian atau prestasi saya, 

sebenarnya kan wajar saja, tetapi kenapa kalo tuna 

netra yang punya prestasi kayak luar biasa seolah – 

oleh itu mukjizat yang tidak mungkin dilakukan. 

Berarti secara logika hanya mereka saja gitu ya yang 

bisa padahal kalo kita juga mau berusaha kita juga 

bisa ya walaupun usahanya harus lebih ekstra 

daripada yang non tuna netra. Tetapi semakin lama 

mereka sudah mulai terbiasa, karena aku selalu 

menekankan bahwa tuna netra dengan non tuna netra 

itu ya sama – sama saja, yang membedakan hanya 

fisiknya itu tadi selain itu baik mentalnya dan 

sebagainya dalam keadaan yang sama. 

FG : Menurut saya tuna netra itu orang, orang apa ya? 

Hahahahaha iyah, orang yang memiliki hambatan 

fisik dalam hal penglihatan, tetapi memiliki beragam 

karakter dan kemampuan yang tidak semestinya 

mendapatkan pengucilan atau pembeda – bedaan dari 

orang yang bukan tuna netra. Misalnya seperti saya, 

karena saya suka musik jadi seenggaknya bisalah 

main musik, nah buktinya bisa toh. Kita bukannya 

tidak bisa apa – apa, cuman caranya saja yang 

berbeda. Yah wajarlah karena kita tidak bisa melihat 

jadi harus memiliki cara lain untuk melakukan 

sesuatu.  

Nah kalo yang non tuna netra itu menurut saya, 

beragam sih mbak, jadi ada yang mungkin cuek ada 

yang perhatian, mungkin kalo saya menilai awalnya 

sih setelah bertemu saya kebanyakan diem aja karena 

bingung mau digimanain nih tuna netra, tapi ada 

yang exited salah satunya sahabat saya dia nggak 

canggung di coba aja salah atau bener dia coba buat 

lebih dekat dengan saya, eh malah keterusan asiknya 

gitu sih.  

GW : Tuna netra tetap temen-temen yang cacat ya, dia 

kekurangan di penglihatan tetapi saya yakin dia 

punya kelebihan sesuatu khususnya kepribadian 

dan pola pikir kalo kita sentuh dengan hal – hal 

yang benar yang membuat mereka lebih baik dan 



 

 

tidak berprasangka buruk mengenai dirinya 

maupun orang lain selain tuna netra. 

Kalo non tuna netra ya kita ini, tidak cacat secara 

penglihatan dan kebanyakan kita suka dibilang 

menyalahkan tuna netra, tetapi itu faktanya bahwa 

ada tuna netra yang suka memanfaatkan 

kekurangannya, wajar aja berpikir seperti itu. Tapi 

jangan sampe ada diskriminasilah, cukup tegas aja 

sama mereka biar mereka yang seenaknya nggak 

tambah banyak, kita yang normal bantu mereka 

bukan untuk semakin tergantung tetapi bantu 

mereka untuk lebih mandiri melalui pembelajaran 

ketrampilan. Gitu maksud saya, maka dari itu 

karena saya peduli saya ada disini mendampingi 

mereka. 

AS : Pemahaman saya terhadap tuna netra itu adalah orang 

yang membutuhkan bantuan orang lain sih, karena 

keterbatasan visual yang mereka miliki jadi saya 

dulu berpikirnya pasti pake baju aja dipakein, makan 

disuapin kemana – mana dianterin gitu. Dalam 

pikiran saya itu masih sangat melekat bahwa mereka 

selalu identik dengan huruf – huruf braile, tetapi 

setelah saya kenal mereka bahwa memang 

kenyataannya huruf braile itu tidak terlalu 

dibutuhkan sekarang, karena perkembangan 

teknologi sangat pesat dan mereka yang saya kenal 

memanfaatkan itu dengan sangat – sangat baik, gak 

perlu repot -  repot lagi meraba tulisan lagi, dulu kan 

identiknya gitu ya mbak? Huruf braile sekarang 

sudah tidak terlalu.  

Kalo non tuna netra sendiri apa ya? Sama aja sih, 

mungkin yang membedakan adalah fisiknya ya kalo 

kita bisa melihat, cuman memang saya tidak setuju 

kalo non tuna netra ini dinilai sombong dan pilih – 

pilih. Alasan saya ngomong itu karena saya tidak 

pernah melakukan diskriminasi membuat mereka 

terkucilkan, justru saya ingin kenal lebih dekat, 

makanya saya punya teman non tuna netra, kalo 

perasaan kasihan wajar ya mbak karena mereka tidak 



 

 

bisa melihat tetapi bukan berarti kita sombong. 

ME : Menurut saya tuna netra itu sebelum mengenal FG 

adalah seseorang yang mempunyai kekurangan dari 

segi penglihatannya,jadi mereka tidak bisa melihat 

dari lahir ataupun karena sakit. Mereka saya lihat itu 

seperti kasihan sekali, susah untuk beraktifitas dan 

biasanya juga sering dikucilkan oleh masyarakat. 

Namun ternyata setelah mengenal ME tidak seperti 

itu justru. 

Kalo non tuna netra itu adalah orang biasa yang 

normal atau bisa melihat, dan lebih leluasa atau tidak 

memiliki hambatan dalam beraktifitas. Nah 

seringkali non tuna netra inilah yang mengucilkan 

tuna netra tanpa mengenal bagaimana sebenarnya 

dunia tuna netra, jadi saya menganggap bahwa 

adanya diskriminasi itu ya karena non tuna netra 

juga. Coba lihat saja kasusnya kan banyak bully gitu. 

ZH : Keadaan tuna netra di Indonesia itu tergantung 

daerahnya ya, kadang daerah itu ada yang sudah 

perhatian terhadap tuna netra ada juga yang tidak. 

Kalo di Indonesia ini terutama daerah dekat ibu kota 

ya seperti DKI, Jawa barat sudah bagus ya, 

dibandingkan di daerah Jawa Timur kecuali 

Surabaya itu sudah bagus, kalo Malang ini dalam 

pengamatan saya masih kurang ya, walaupun sudah 

ada upaya untuk memperbaiki. Sehingga kalo 

ketimpangan seperti itu kualitas mereka juga akan 

berbeda, karena tidak dapat dipungkiri  bahwa 

mereka memang butuh bantuan seluruh elemen 

masyarakat. Baik pemerintah, orangtua, guru, dan 

masyarakat pada umumnya. Masih banyak sekali 

mereka ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik 

ya, nah itulah yang membuat mereka semakin 

terbelakang. Tidak bisa disalahkan juga mereka 

seperti itu, pada faktanya mereka yang jauh dari 

perhatian pemerintah lebih sulit untuk melakukan 

sesuatu jadi ya mereka hanya bisa mengemis paling 

bagus jadi tukang pijat. 

Stereotype tuna DH    : Ini nii ada pernah lucu ya, kan saya tuna netra ya 



 

 

netra pada non 

tuna netra 

yang waktu itu masih S1 tapi ada orang yang bilang 

ke saya “loh tuna netra kok isok kuliah?” hanya 

kuliah itu aja membuat mereka heran, jadi image 

nya seolah-oleh orang tuna netra kasarannya bodoh 

lah, kan jadi saya pikir mereka egois dan jahat ya? 

Sudah kita ini gak bisa lihat masih dibilang bodoh. 

Tapi itu dulu sekarang-sekarang ini sudah mulai 

bisa berpikir kalo tidak semua orang seperti itu 

pandangannya, mungkin mereka itu yang kurang 

pengetahuan, tetapi kan jadinya kita males punya 

urusan dengan mereka, dikit – dikit dikucilkan 

padahal kita juga punya perasaan. 

AA :    Stereotype? Seenaknya sendiri mungkin ya, ya tadi 

yang saya jelaskan kalo kita meraih prestasi ya 

jangan seperti orang yang mendapat mukjizat gitu, 

kan itu bisa kok kita raih kalo berusaha, kita tidak 

selemah itu. Tetapi kalo sudah sering berinteraksi 

sama saya, saya jelaskan juga lama – lama mereka 

mikir oohh ternyata sama aja kok kita ini, saya ini 

memang orangnya sok kenal ya jadi sering 

membuka diri dulu dengan mereka diajak bercanda 

biar mereka tidak mikir yang kasihan, menyedihkan 

atau aneh – aneh terhadap saya. 

FG: Ya mereka beragam sih pengalaman saya, ada yang 

biasa aja, ada yang berlebihan dalam hal mengasihani 

kita, sebenernya kita bisa mandiri sesuai kemampuan 

kita kalo memang bener – bener nggak bisa kita juga 

minta tolong, dan kebanyakan mereka takut dan 

bingung sama saya karena kan saya nggak melihat 

terkadang saya jalan nggak tau didepan saya ada siapa 

aku tabrak aja nggak sengaja tapi saya minta maaf dan 

mereka nggak jawab maaf saya malah langsung pergi 

gitu akhirnya membuat mereka jadi menghindar, ya 

sedih sih mbak tapi saya nggak menyerah berusaha 

membuktikan kalo tuna netra nggak perlu dikasihani, 

jangan dianggap aneh juga.   

Stereotype non 

tuna netra pada 

tuna netra 

GW : Stereotype pertama muncul waktu tahun 2000 tidak 

ada masalah sih, baru kemudian setelah menjalani 

perjalanan beberapa tahun kedepan bersama mereka 

ini, bahwa mereka itu saya pikir memang berada di 



 

 

lingkungan mindset yang kurang tepat. Misalnya 

ketika berbicara soal hak – hak ya, mereka itu 

sukanya menuntut tetapi lupa atas kewajibannya, itu 

yang membuat saya dulu menilai mereka seenaknya 

sendirilah. Tetapi ini juga tidak khusus terjadi pada 

tuna netra saja, tetapi difabel pada umumnya. 

Makanya perlu sebuah wadah dan pelatihan untuk 

membongkar mindset mereka yang benar itu seperti 

apa, kalo dibiarkan saja ya mereka tetap seperti itu 

menuntut terus dan mengakibatkan mereka menjadi 

tidak maju. 

AS : Eemmm stereotype saya, waktu itu apa ya? Kan saya 

nggak pernah kenal tuna netra, hanya melihat di 

jalan jadi ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 

bahwa mereka itu hidupnya tergantung dengan 

tongkat, memakai kacamata, makan disuapin, pake 

baju dipakein kasian juga dan kalo dijalanan itu 

mereka sukanya mengemis mbak jdi lebih kasian 

lagi. Tetapi setelah mengenal dan berinteraksi secara 

langsung sama AA seketika itu saya kagum dengan 

dia ternyata ada tuna netra yang bisa juga kok hidup 

mandiri, tanpa perlu dikasihani gitu mbak. 

ME : Stereotype saya melihat mereka itu sih ya ada sedikit 

rasa kasihan mereka beda dengan saya jalan harus 

pake tongkat, tidak bisa baca buku kalo tidak pake 

huruf braile,sedikit teman karena memang takut 

salah kalo mendekati mereka. Tetapi saya tidak 

mengucilkan mereka justru  saya penasaran aja 

waktu itu bagaimana sih sebenernya cara mereka itu 

hidup, karena berhubung saya punya temen sekelas 

yang tuna netra FG itu jadi coba ajalah kenalan gitu. 

ZH : Untuk masyarakat yang tidak tahu tuna netra itu 

biasanya mereka menganggap kalo tuna netra habis 

sekolah larinya minta – minta di jalanan, paling 

bagus ya jadi tukang pijat. Padahal nggak seperti itu, 

mereka bisa juga seperti orang awas, bisa jadi guru, 

dosen, teknisi IT dan sebagainya.  Nah bentuk 

diskriminasinya ada yang dibuang orangtuanya, ada 

yang disembunyikan dieksploitasi jadi pengemis, dan 

ada murid saya yang sudh lulus smp dan saya dorong 



 

 

masuk sekolah inklusi bertahan 3 bulan saja, dia 

bilang tidak diajar pak sama gurunya, tidak 

diperhatikan jadi seperti dikucilkan kalo dikelas. 

Teman – temannya juga gak ada yang mau 

menemani, akhirnya dia balik ke sekolah sini lagi, 

karena gak ada dukungan padahal dia bisa 

sebetulnya. Nah itu bukan kasihan tuna netranya 

sebenarnya, tapi kasihan perlakuan yang diterimanya 

itu mbak. 

Upaya tuna netra 

ke luar dari 

stereotype 

DH : Jadi, sampai titik dimana saya berpikir bahwa 

memang saya harus aktif, karena banyak stereotype 

negatif yang saya terima. Pengalaman saya biar 

sahabat saya tidak beranggapan yang salah lagi, saya 

membelikan nasi sahabat saya di Jogja padahal saya 

nggak tau medan disana seperti apa, ketika momen 

itu dia percaya bahwa tuna netra bisa juga tidak 

merepotkan orang. Terus kalo bodoh ya buktinya 

saya dapat beasiswa S2. 

AA : Eeemm.. aku awalnya dulu sempet beranggapan 

walaupun hanya beberapa saat aja sih eee kalo gak 

semua orang mau berkomunikasi dengan kita. Tapi 

habis itu semakin kesini semakin berpikir bahwa 

bukan mereka yang gak mau berkomunikasi dengan 

saya, tetapi mereka bingung caranya gimana kan 

gitu. Akhirnya sejak itu ooohh berarti saya harus 

yang memulai itu. Akhirnya saya selalu berpikir 

positif dengan mereka sampai sekarang, 

memperbaiki diri sendiri, kalo ada yang nggak bener 

atau penilaian yang salah terhadap saya, saat ini saya 

tidak lagi menyalahkan mereka, saya jelaskan saja 

dan saya buktikan agar mereka percaya. Misalkan 

lagi kalo mereka yang menilai aku kasian, 

bagaimana caranya saya mendesign diri saya supaya 

tidak terlihat kasian dengan media sosialku dengan 

foto – fotoku, dengan kalimat – kalimat atau kalo 

saat diskusi apa – apa yang tak bicarakan sehingga 

ya dari hal – hal kecil itu temen – temen akan 

berpikir lebih baik. Misalnya ke toilet ya sendiri, 

kalo maunya dianter terus ya terlihat kasian, 

biasanya kalo ada temen yang mau anterin oohh 



 

 

nggak usah, tolong jagakan tasku aja disini aku tak 

ke toilet sendiri. 

FG : Saya lebih tegas dalam mengatakan tidak kepada 

sahabat saya. Ketika saya mendapatkan tugas, sahabat 

saya ingin membantu mengerjakan tugas saya, dia 

merasa kasihan mungkin dikira saya nggak bisa 

ngerjakan, jadi saya jawab tidak. Dan terbukti saya 

bisa presentasi nilainya juga bagus. 

Upaya non tuna 

netra ke luar dari 

stereotype 

GW : Nah daripada kita dianggap kurang peduli sama 

mereka saya buat sajalah wadah untuk membuktikan 

bahwa kita ini bisa bekerjasama, saling mengisi dan 

hidup berdampingan. Dan ketika saya berada di 

komunitas sering sekali membuat mereka sakit hati 

dengan kata- kata kasar saya yang sebenarnya 

bertujuan untuk memotivasi. Terutama DH ya, 

misalnya menggunakan kata-kata yang menurut 

orang – orang tidak tepat sampai di kritik oleh 

kementerian, nah saya tidak peduli mereka kan 

cuman bisa mengkritik dan gak mau menampung 

difabel, buat apa?. Tetapi maksud saya memotivasi 

agar mereka kuat. Dulu kan dia gak selesai-selesai 

skripsinya saya kejar terus dari saya marahi sampe 

saya bantu mencari referensi kesana-sini tapi 

memang dengan itu dia berubah kok, nah seperti itu 

sih. Dan alhamdulillah dari hal tersebut mereka tidak 

berpikir lagi bahwa non tuna netra saja yang hanya 

bisa menjatuhkan mereka, tetapi ada yang justru 

membuat mereka bangkit. 

AS : Menurut pengalamanku non tuna netra ini dikira 

sombong, padahal nggak semua kan? Jadi ya saya 

menjelaskan kepada mereka banyak kok non tuna 

netra yang mau bergabung dengan mereka, termasuk 

saya dan akhirnya mereka terbuka dan nyaman, terus 

sekarang ini kalo saya ngobrol nggak pernah 

deskripsiin atau bantu raba lagi biar kita terkesan 

sama aja. 

ME : Susah – susah gampang biar sahabat saya ngilangin 

stereotypenya ke saya, butuh proses. Tetapi waktu 

itu biar saya buktikan bahwa saya nggak malu 



 

 

belajar musik ke dia, jadi mereka berubah jadi 

seneng, ternyata mereka juga bermanfaat buat orang 

lain. Itu cara saya membuat mereka lebih 

menghargai dirinya juga, melihat mereka seneng ya 

kita juga ikut seneng. Kan kalo gini kita lebih 

nyaman jalin hubungan sahabatan mbak.  

Kesalahpahaman 

komunikasi serta 

strategi 

penanganan 

DH : Kalo om GW pastinya lebih banyak verbal karena 

saya tidak bisa melihat jadi lebih banyak 

menjelaskan lewat kata-kata, dan saya memahami 

beliau juga dari intonasi dan pemilihan kata-katanya 

apakah sedang serius, marah atau bercanda tetapi 

walaupun bercanda harus masih menghormati tetap 

ada unggah-ungguh (sopan-santun) kalo bercanda 

sama yang lebih tua kan kita ini dari adat Jawa yang 

masih memegang kuat perihal sopan santun. Tetapi 

kalo saya mungkin masih ada non verbalnya kalo 

berkomunikasi dengan om GW seperti memainkan 

tangan karena pernah lagi ngomong serius padahal 

saya dengarkan tetapi dikira tidur, memang kan saya 

orang tuna netra harus gimana ya? Hahaha 

kelihatannya seperti tidur, jadi untuk menghindari 

kesalahpahaman saya memainkan saja tangan atau 

kaki saya, apapunlah yang menandakan saya ini 

tidak sedang tidur. 

AA :Kalo sahabat saya lebih verbal dengan 

mendeskripsikan melalui kalimat, karena itu cara 

yang paling mudah saya pahami, lalu kalo saya 

verbal dan non verbal juga, soalnya kalo verbal aja 

ada salahnya, saya pernah dikira tidur mbak, 

padahal enggak, jadi harus ada yang digerakkan, 

tapi kalo gerak dikira aneh, bingung juga. Terus 

kalo saya lagi susah jelasin kadang saya gambar 

sesuai imajinasi. 

FG : Kalo sahabat saya kebanyakan komunikasi verbal ya, 

tapi karena saya suka penasaran jadi biasanya dia ajak 

saya buat ngraba itu apa. Kalo saya ya ngomong biasa, 

sama ada simbol sendiri biasanya kalo kita lagi geleng 

– geleng itu berarti kita sudah jenuh aja, biar gak 

jenuh biasanya aku suka milih ngobrol di luar 



 

 

ruangan. 

GW : Kalo saya lebih ke verbal ya, menggunakan kalimat-

kalimat karena sahabat saya tuna netra, sering 

mendeskripsikan aja kalo dia penasaran akan hal yang 

tidak bisa ketahui.Kalo dia nggak paham harus 

dijelaskan lagi. Kadang mereka agak susah memahami 

kondisi ya, misalnya saya lagi marah saya harus pake 

nada tinggi dikit, kalo nggak gitu kadang mereka 

nggak tau. Kalo saya lebih ke verbal ya, menggunakan 

kalimat-kalimat karena DH kan tuna netra, sering 

mendeskripsikan aja kalo dia penasaran akan hal yang 

tidak bisa ketahui. DH juga verbal juga, kalo non 

verbalnya mudah sekali ditebak ya dari mimik atau 

ekspresi dia karena tuna netra itu sulit 

menyembunyikan atau mengelabuhi ekspresinya 

otomatis kelihatan aja suasana hatinya seperti apa. 

Sejauh ini kita paham – paham saja komunikasi verbal 

dan non verbal kita, DH juga bisa merasakan ketika 

saya marah, bercanda atau yang lain. Mungkin karena 

dia lebih peka dan berperasaan itu. 

AS : Karena dia tuna netra jadi komunikasi saya  secara 

verbal. Terus saya memahami dari ekspresi dia 

misalkan nggak setuju dia suka mengerenyutkan 

dahinya. Pernah juga dia salah paham sama kalimat 

saya, karena saya bilang rambutnya berantakan 

dianggap mengejek, mungkin waktu itu lagi banyak 

orang, padahal saya hanya ingin ngasih tahu biar 

disisir, akhirnya jadi minta maaf, terus hati – hati, 

harus pake intonasi dan pemilihan kata yang pas. 

ME : Nah komunikasi saya verbal mbak selalu deskripsi 

kalo nggak  gitu saya suruh dia raba biar merasakan 

itu seperti apa, tapi kalo yang nggak bisa diraba ya 

kadang sulit juga bagi saya. Kalo dia sama juga sih 

tapi kita memainkan intonasi mana yang harus 

ditekankan berarti itu penting, saat kita tegur agak 

tinggi biar dia bisa paham juga. Caranya seperti itu, 

selama ini dengan cara itu kita saling paham, cuman 

ya itu yang tadi aja kalo menjelaskan yang tidak bisa 

FG raba itu lebih ektra menjelaskan mbak. 



 

 

ZH : Nah selain itu kadang mereka juga sering melakukan 

gerakan yang asing buat kita yang normal, seperti 

geleng – geleng itu artinya mereka kayak jenuh, 

hidupnya terasa berat, sebaiknya bantu mereka untuk 

mengurangi hal tersebut  itu kurang baik, alihkan 

saja dulu, main bareng, soalnya kalo sudah gerak 

gitu jadinya motivasinya berkurang. 

Konflik dan 

Penyelesaian 

Konflik antara 

Tuna netra 

dengan Non Tuna 

Netra 

 

DH : Saya kadang tidak sadar ya, tapi mungkin seperti 

adanya ketidakkesetujuan, kadang saya itu kalo 

mengambil langkah saya lebih gampang daripada om 

GW tidak banyak pertimbangan yang terkadang kita 

konflik gitu, lalu kalo nengeri atau istilahnya 

menandai ketidaksetujuan saya itu bilangnya iya tapi 

actionnya lama hahahah nah dari lamanya saya 

action itu yang menyebabkan konflik, kenapa tidak 

bilang dari awal kalo tidak setuju waah itu panjang 

urusannya, sampai akhirnya harus ada yang memulai 

untuk menyelesaikan gimana jalan tengahnya jangan 

sama – sama egois tapi memikirkan kedua belah 

pihak.   

AA : Konflik sama sahabat yang dulu itu nggak ada 

kejujuran, dia sekali berbohong sama saya ngajak 

main ternyata dia nggak datang, dan saya nggak 

percaya lagi dan nggak mau berteman sama dia lagi. 

Soalnya kan saya nggak pernah tau dia bermaksud 

apa jadi saya bawa prinsip jujur tadi, jadi sama 

sahabat yang sekarang dari awal sudah saya 

tekankan kalo kamu berniat tidak jujur mending 

jangan berteman sama saya gitu. 

FG : Konflik kecil sih mbak, prinsip kita sulit untuk 

disamakan. Sahabat saya orangnya nggak pernah mau 

dikalahkan, entah dia benar atau salah kan kebanyakan 

dari mereka agak egois. Kalo saya lebih menerima, 

kalo saya salah ya mau aja disalahkan. Jadi kalo dia 

lagi salah saya nggak berani marah ke dia, ujungnya 

nanti dia balik marah. Jadi kalo dia salah aku mending 

diem, besok udah ilang. 

GW : Tuna netra itu suka dengan penyelesaian konflik 

vatalis, jatuh dulu baru paham. Dulu saya punya 



 

 

sahabat tuna netra temannya juga sahabat saya tuna 

netra yang sekarang ini, terus mungkin dia iri dengan 

sahabat saya yang tuna netra satunya, dia melakukan 

segala cara untuk menjatuhkan sahabat saya itu, 

padahal mereka temenan juga, langsung saya 

keluarkan dari komunitas, nggak suka dengan 

caranya. 

AS : Konflik pasti pernah dalam persahabatan, dulu saya 

pernah marah ke sahabat saya yang tuna netra karena 

dia, marah saya didepan banyak orang. Walaupun 

waktu itu aku sih yang salah, langsung aja tarik dia 

cari ketempat yang nggak terlalu rame, terus bilang ke 

dia kalo jangan marah didepan banya orang, mungkin 

dia nggak tau kalo lagi banyak orang. 

ME : Ada sih tapi bukan konflik besar, waktu semester 2 

kan dia sering tidur di kosku terus kosku itu di lantai 

atas dan kamar mandinya di lantai bawah, waktu itu 

sahabat saya mau ke kamar mandi, kan saya kasihan 

takut dia jatuh niatku baik mau tak antarkan tapi dia 

minta dikasih tau tempatnya aja nggak mau 

diantarkan. Nah saya maksa buat anter dia dia malah 

marah dia bilang kalo saya anggap dia lemah dan 

nggak mampu, memang kan kalo tuna netra suka 

tersinggung, jadi ya saya memilih untuk tidak lagi 

menawarkan bantuan ke dia, nunggu dia dulu aja. 

ZH : Kejujuran tadi, tidak saling menyinggung atau 

meremehkan. Yakini saja kalo mereka bisa, karena 

kalo sudah dibatas kemampuannya mereka akan 

bertanya. Jangan berlebihan untuk melayani mereka 

karena membuat mereka risih, kecuali yang ganda 

maka kita lebih ekstra lagi untuk membantunya.  

Memaknai 

hubungan 

persahabatan  

antara tuna netra 

dengan non tuna 

netra 

DH : sering main bareng kita deket. Ketika deket sahabat 

saya menemukan kesulitan komunikasi, memahami 

cara pandang saya dan kita masih memegang kuat 

anggapan terhadap tuna netra maupun non tuna netra. 

ketika itu dia pernah bilang wes picek telatan saya 

ngambek, nah akhirnya dari situ dia merubah mindset 

saya biar nggak ngambekan, kita buatlah komunitas 

dengan visi difabel adalah sama. Semakin dekat dan 



 

 

juga kenal keluarganya, sudah dinggap adek sendiri 

dan dia sepertinya melupakan kalo saya ini tuna netra. 

Dan saya pikir hubungan ini yang membawa 

perubahan besar bagi saya 

AA : Kalo dulu kan hanya sebatas temen sekelas 

kuliah,waktu itu memang saya yang buka pembiaraan 

dulu, terus dia rada bingung tapi saya sampe berusaha 

dia paham pola saya, makan malem bareng ngobrol 

dan ngerjain tugas kuliah dia bacain buku untuk saya. 

Semakin kesini lebih santai. Lalu yang menandai 

kedekatan kita waktu itu dia nunjukin sesuatu sama 

saya tanpa mendeskripsikan itu apa, mungkin dia lupa 

bahwa saya ini tuna netra itu yang membuat saya 

nyaman sama dia, dari sini kita bisa tahu kalo sahabat 

itu tidak melihat kekurangan fisik kita. 

FG : Dia temen sekelas dan ada bahan bicara bersama 

yaitu musik jadi belajar bareng, nah setelah itu kok dia 

lebih peduli sama aku kalo ada tugas review jurnal 

yang hard copy dia bantuin. Heran aja orang cuek gitu 

bisa peduli sama saya. Dia jawab katanya aku bisa 

membuat dia lebih peduli ke sesama gitu. Yang aku 

suka, dia nggak malu kalo minta ajarin musik sama 

aku yang tuna netra ini, nah akhirnya aku bantu dia 

belajar musik sampe kita main di cafe buat bantuin 

aku cari uang, dari situ aku semakin banyak berkarya 

karena sahabatku bisa menghargai kemampuanku. 

GW : Tahun 2000 grup musik saja, setelah itu tahun 2003 

kita menyamakan visi mebuat organisasi peduli 

terhadap difabel itu awal kita dekat. Akhirnya susah 

payah untuk membuat ini bersama dan memahami 

karakter masing – masing ya di sini. Kita sering pergi 

ke luar kota yang menyebabkan kita semakin dekat. 

Dia saya dorong masuk S2 kebijakan publik dan tes 

beasiswa karena saya sudah tidak memandang dia tuna 

netra karena menurut saya dia mampu,dan akhirnya 

saya memaknai 18 tahun perjalanan ini saya dapat 

berbuat baik lewat sahabat saya. 

AS : Saya awalnya temen sekelas terus dia nawarin ikut 

organisasi difabel di kampus,awalnya nggak mau tapi 



 

 

hati berkata iya akhirnya besoknya saya mau. Dari situ 

sering interaksi dan aku nggak begitu lama memahami 

dia karena dia yang nyesuaikan saya. Visi kita sama 

mencoba hal baru untuk mengetahui banyak hal. Terus 

saya kan suka baca novel detektif, waktu ulang tahun, 

dia kado saya novel detektif terharu dia belinya 

gimana, jadi persahabatan ini bikin saya bersyukur dan 

sadar bahwa Allah Maha Adil dia tuna netra tapi bisa 

melakukan apapun. 

ME : Dia temen sekelasku yang paling jago main musik, 

dan saya nggak bisa, akhirnya aku minta diajarin, eh 

dia mau. Aku minta diajarin di kos. Ternyata tuna 

netra hebat ya, dia juga keren bahasa inggrisnya. Nah 

nggak sengaja saya itu tanyak karena baru pertama 

kali interaksi sama tuna netra, “ kalo kamu bisa 

melihat 1 menit saja kamu ingin melihat apa atau 

siapa?” dia jawab ibuku, nah  dari situ saya pengen 

main ke rumahnya biar bisa jelasin wajah ibunya 

seperti apa, kejadian itu yang membuat kita lebih 

dekat dan saling menguatkan ya akhirnya terharu 

saya gak tega terus sama dia. 

 
 


