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Abstract
There are still many discrimination treatment aimed at Special Need Children, either in terms of
social and educational, so it takes a special media which can facilitate the communities in accessing
any information about Special Need Children. Special Need Children Library Program (SENYUM) is
a library which can simplify communities in accessing any information about Special Need. This
Program in collaboration with Autism Care Indonesia subdivisions Solo. SENYUM also conducts
several activities, discussion forums, book mobile library, printing of journals and handbook, as well
as writing and publishing a book entitled PELANGI. SENYUM has 950 copies of books and 265
members.
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1. PENDAHULUAN
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
adalah suatu kondisi dimana anak memiliki
suatu karakteristik khusus yang berbeda
dengan anak pada umumnya tanpa selalu
menunjukan pada ketidakmampuan mental,
emosi ataupun fisik. Dikarenakan hambatan
dan karakteristik yang dimiliki, ABK
memerlukan bentuk pelayanan pendidikan
khusus yang disesuaikan dengan kemampuan
dan potensi mereka.
Namun pada kenyataanya, masih banyak
perlakuan dikriminatif dari masyarakat yang
ditujukan pada ABK. Kondisi memperhatikan
ini merupakan hasil dari kurangnya kepedulian
masyarakat terhadap ABK. Ketidakpedulian
tersebut dapat berasal dari ketidaktahuan.
Berdasarkan hasil survey pada masyarakat
Rejosari RT 03 RW 15 Ngemplak, Gilingan,
Banjarsari, Surakarta didapatkan bahwa 83,3%
masyarakat belum mengetahui apa itu ABK

dan hanya 33,3% dari masyarakat yang
menunjukan kepedulian terhadap ABK.
Masyarakat daerah Rejosari merupakan
masyarakat bantaran sungai anak bengawan
Solo dengan perekonomian menengah
kebawah. Didaerah tersebut terdapat sebuah
Klinik terapi Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) yang dibawahi oleh Autism Care
Indonesia (ACI) menyebabkan masyarakat
Rejosari memiliki kesempatan yang lebih
tinggi untuk bertemu langsung dengan ABK.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu media khusus
yang dapat mempermudah masyarakat dalam
mengakses segala informasi mengenai ABK.
Bersama dengan Autism Care Indonesia
Cabang Solo, kami
bermaksud untuk
membuat
sebuah program pengabdian
masyarakat berupa Pengadaan Perpustakaan
Anak Berkebutuhan Khusus yang mana bukubuku didalamnya terkait ABK, Keterapisan,
Parenting dan Anak. Autism Care Indonesia
(ACI), merupakan suatu lembaga yang

bergerak di bidang penanganan Anak
Berkebutuhan khusus dari keluarga tidak
mampu untuk diberikan penanganan secara
Gratis.
Selain menjadi media khusus yang dapat
mempermudah masyarakat dalam mengakses
segala informasi mengenai anak berkebutuhan
khusus, Perpustakaan ABK juga bermaksud
untuk mendekatkan serta meningkatkan
kepedulian terhadap Anak Berkebutuhan
Khusus kepada masyarakat Solo pada
khususnya dan masyarakat Indonesia pada
umumnya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program ini dilakukan di Klinik Autism
Care Indonesia (ACI) cabang Solo yang
terletak di Jl. Rejosari Rt 03 Rw 15 Ngemplak
Gilingan Banjarsari Surakarta. Pelaksanaannya
mulai dari bulan November 2012 ± Agustus
2013 dan akan terus berlanjut hingga
seterusnya.
Tahapan Pelaksanaan Program dan Jadwal
Faktual Pelaksanaan
Prapelaksanaan Program
a. Observasi
b. Survey
Pelaksanaan Program
a. Tahap Pra Pengiriman Proposal
b. Tahap Pembuatan Proposal
c. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi,
Pengadaan Perlengkapan
Perpustakaan, Pembukaan
Perpustakaan, dan Pengembangan
program yang terdiri dari forum
diskusi, perpustakaan keliling, dan
pembuatan dan penerbitan buku Karya
Pelangi)
d. Tahap Evaluasi
Jadwal Faktual Pelaksanaan
Tabel 1. Jadwal Faktual Pelaksanaan
Tanggal
Oktober 2012

Kegiatan
Brain Storming

Tanggal

2.

November
2012

3.

Mulai
November
2012 sekarang
Mulai
Desember
2012 sekarang
22 Desember
2012
2 Mei 2013
Mulai 14 Mei
2013 sekarang
Mulai 15 Juni
2013 sekarang

4.

5.

2. METODE

No
1.

No

6.
7.

8.

9.

Juli ± Agustus
2013

Kegiatan
(menggali ide)
Pembuatan Proposal dan
pembuatan surat
kerjasama dengan ACI
cabang Solo
Publikasi

Pengadaan
Perlengkapan
Perpustakaan
Pembukaan
Perpustakaan
Forum Diskusi
Perpustakaan keliling

pembuatan dan
pencetakan buku kisah
inspiratif berjudul
³.DU\D 3HODQJL´
Evaluasi dan laporan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perpustakaan ACI Solo merupakan sebuah
perpustakaan
yang
berisi
buku-buku
mengenai Anak Berkebutuhan Khusus serta
buku-buku umum lainnya. Didirikannya
perpustakaan ini dimaksudkan untuk
membantu masyrakat dalam mencari
informasi mengenai ABK, mendekatkan
masyarakat
dengan
ABK,
serta
mengembangkan potensi dari ABK.
Tujuan tersebut muncul dikarenakan
melihat kondisi masyarakat saat ini yang
masih awam mengenai ABK dan kurang
memanusiakan ABK, serta sulitnya mencari
informasi mengenai ABK. Melalui program
pendirian perpustakaan ACI Solo ini
dihasilkan beberapa hal, yaitu:
Lokasi Perpustakaan
Perpustakaan terletak di Klinik Autism
Care Indonesia (ACI) cabang Solo yang

terletak di Jl. Rejosari Rt 03 Rw 15 Ngemplak
Gilingan Banjarsari, Surakarta.

Pengembangan Perpustakaan
a. Pengadaan buku hingga sebanyak 950
eksemplar. Jenis buku-buku yang ada
terdiri dari buku-buku mengenai ABK,
parenting, anak-anak, dan buku-buku
umum lainnya. Buku-buku tersebut
didapat dari pembelian secara mandiri dan
donatur-donatur (Perpustakaan Nasional,
Yayasan Pengembangan Perpustakaan
Indonesia,
beberapa
penerbit
dan
lembaga, serta perorangan). Untuk
melengkapi koleksi perpustakaan, kami
mengumpulkan handbook dan jurnal
mengenai Anak Berkebutuhan Khusus dan
telah dicetak sebanyak 1 handbook dan 30
jurnal.
b. Anggota perpustakaan mencapai kurang
lebih 168 anggota yang terdiri dari
masyarakat sekitar, keluarga ABK asuhan
ACI Solo, mahasiswa dan pelajar, serta
masyarakat umum.
c. Properti perpustakaan terdiri dari : 2 rak
kayu besar, 1 rak alumunium kecil, dan 3
buku catatan hardcover.

Gambar 1. Koleksi Buku Perpustakaan
Program Forum Diskusi
Forum diskusi telah berjalan dua kali.
Forum diskusi yang pertama dilaksanakan
pada WDQJJDO
0HL
EHUWHPDNDQ ³3ROD
Asuh yang Tepat untuk Keseharian Anak
%HUNHEXWXKDQ .KXVXV´ GHQJDQ PHQGDWDQJNDQ
pembicara Ibu Tika Parwanti, seorang terapis
ABK dan Case Manager ACI Solo. Forum ini
diikuti oleh sekitar 40 orang dari berbagai

kalangan (orang tua, mahasiswa, dan
masyarakat umum).
Forum diskusi yang kedua dilaksanakan
SDGD WDQJJDO
-XOL
PHQJHQDL ³/HELK
'HNDW GHQJDQ $QDN 6SHVLDO´ \DQJ GLEDZDNDQ
oleh Dwi Arum Sari, S. Psi. Forum kedua ini
diadakan di Rumah Blogger Indonesia
bekerjasama dengan Akademi Berbagi Solo
dan diikuti oleh 25 peserta.
Pada pelaksanaan forum diskusi ini kami
mendapat banyak feed-back positif dari
peserta. Mereka menginginkan diadakannya
forum diskusi lanjutan. Untuk itu kedepannya
kami akan mengadakan forum diskusi lanjutan.
Program Perpustakaan Keliling
Perpustakaan keliling dilaksanakan di
BBRSBD (Balai Besar Rehabilitasi Bina
Daksa) Prof. Dr. Soeharso Surakarta setiap hari
Selasa pukul 15.00-17.00 WIB dimulai dari
tanggal 14 Mei 2013 hingga saat ini. Kami
membawa sekitar 100 buku dari perpustakaan
untuk kemudian dibawa ke BBRSBD agar
sahabat-sahabat penyandang disabilitas di
BBRSBD dapat meningkatkan informasi dan
potensinya dengan membaca. Saat ini anggota
perpustakaan keliling mencapai 97 anggota.
Dalam perjalanan perpustakaan keliling
ini tentunya kami mengalami beberapa
kendala, yaitu keterbatasan buku dan
menurunnya pengunjung perpustakaan keliling
yang hadir. Untuk memenuhi permintaan buku
dari anggota, kami mendatangkan buku-buku
tersebut dari perpustakaan lain. Sedangkan
untuk
mengatasi
penurunan
jumlah
pengunjung, kami berencana mengadakan
suatu forum membaca dimana dalam forum
membaca tersebut anggota akan diberikan
informasi-informasi mengenai dunia membaca
dan menulis.
Pembuatan dan Penerbitan Buku Karya
Pelangi
Merupakan sebuah kegiatan sayembara
menulis kisah inspiratif atau pengalaman
menarik yang diperuntukkan kepada sahabat
disabilitas, orang tua/keluarga
sahabat
disabilitas, terapis, volunteer, dan masyarakat
umum yang berhubungan dengan dunia
disabilitas. Bersama dengan penerbit Selaksa

Intermedia, 28 karya terbaik dari 132 karya
yang diterima akan diterbitkan menjadi sebuah
EXNX GHQJDQ MXGXO ³3(/$1*,´
twitter: @KaryaPelangi
facebook:
http://facebook.com/kolaborasipelangi
http://eraintermedia.com/karyawebsite
pelangi.
4. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan PKMM Senyum
(Special Need Children Library Program)
³/HELK
'HNDW
'HQJDQ
$EN
$QDN
Berkebutuhan Khusus) Bersama Perpustakaan
Aci (Autism Care Indonesia) 6ROR´ GDSDW
disimpulkan sebagai berikut:
Pengembangan Perpustakaan
a. Pengadaan buku saat ini sudah mencapai
sebanyak 950 eksemplar, 1 handbook, dan
30 jurnal.
b. Anggota perpustakaan mencapai kurang
lebih 150 orang.
c. Properti perpustakaan: 2 rak kayu besar, 1
rak alumunium kecil, dan 3 buku catatan
hardcover.
Program Forum Diskusi
a. Forum diskusi telah dilaksanakan dua
kali, yaitu mengenai ³3ROD $VXK yang
Tepat
untuk
Keseharian
Anak
%HUNHEXWXKDQ .KXVXV´ GDQ PHQJHQDL
³/HELK 'HNDW GHQJDQ $QDN 6SHVLDO´
b. Forum diskusi mendapat banyak feedback positif dari peserta. Mereka
menginginkan diadakannya forum diskusi
lanjutan.
Program Perpustakaan Keliling
a. Perpustakaan keliling bertujuan agar
sahabat-sahabat penyandang disabilitas di
BBRSBD dapat meningkatkan informasi
dan potensinya dengan membaca.
b. Perpustakaan keliling dilaksanakan di
halaman
BBRSBD
(Balai
Besar
Rehabilitasi Bina Daksa) Prof. Dr.
Soeharso Surakarta setiap hari Selasa
pukul 15.00-17.00 WIB dimulai dari
tanggal 14 Mei 2013 hingga saat ini.

c. Saat ini terdapat 97 anggota perpustakaan
keliling.
Pembuatan dan Penerbitan Buku Karya
Pelangi
a. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya
untuk
mengenalkan ABK
kepada
masyarakat dan untuk meningkatkan
potensi ABK.
b. Program pembuatan dan penerbitan buku
karya pelangi mendapat sambutan positif
dari masyarakat. Minat masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan sayembara
menulis cukup banyak.
c. Telah terkumpul 132 naskah dan sedang
dalam proses penjurian.
Evaluasi program SENYUM dilakukan
dengan mengadakan observasi dan survey
pascapelaksanaan dan membandingkannya
dengan
hasil
observasi
dan
survey
prapelaksanaaan. Data hasil observasi dan
survey dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Data Hasil Observasi dan Survey
Sebelum
Pemahaman
masyarakat akan
ABK 16,7%
Kepedulian
masyarakat akan
ABK 33,3%

Sesudah
Pemahaman
masyarakat akan
ABK 62,5%
Kepedulian
masyarakat akan
ABK 70,83%

Sebagai saran, diharapkan agar pembaca
dapat
memberikan
dukungan
pada
perpustakaan ini dengan cara memanfaatkan
buku yang ada di perpustakaan dan
memeberitahukan
kepada
orang-orang
terdekatnya tentang adanya perpustakaan ini.
Selain itu, setelah membaca artikel ini
diharapkan para pembaca dapat menambah
khasanah pengetahuan dan memperoleh
inspirasi untuk menciptakan ide-ide yang
kreatif dan inovatif dalam perkembangan
program pengabdian kepada masyarakat,
sehingga akan menjadikan masyarakat
Indonesia lebih mandiri dan sejahtera.

