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PERAN IBU DALANI MENIBENTUK NIENTAL PENYANDANG
DISABILITAS MENJADI SEORA.NG ENTREPRENEUR

wendra Hartonol, Meidiahna Kusuma2 , Fransisca Desiana Pranatasaril
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ABSTRAK:
seri.p orang berhak lne peroleh telidupan dan pekerjaan yaDg layak unluk berehan hidup, tenn.Nuk

f.nyandang disabiliias Akxn tetapi, pada duDia ryata, !.rra peryandanB disabilitas sulil sekal,

menrpcroleh pckerJaan. Oleh karena iru, menjedi entreprehe r adaLah salah saru sohsi. Keberhasilan
seorang pcnyandang disobllras e..ladi seot^rB enh'epretle r tidak lelas dari bebempa faklor, ]ai1Lr
lattor tclulrgi (fahior intemsl) dan.lingkungan (l.rttor eksternal). Dileluarga, iLru memeSans peranrn

lertnrg dalxm pengembangan diri penyxndang dlsabilitas. Oleh karena llu, peDelirian jnl akan secaM

empiis rrlenchi peralr orang iua, khususnya seoraDg lbu. dalam Dre otivasi anak penyandans disabilit.rs

untuk menjadi scaftig ertrepreneur. Melode penelitian yang diguDakan adalah lendekatan kxairralif
dengan $awancaLa mendalam scbasai nelode pengumpulan inlbnnasi. Txjuan alhir dari leneliti;rn ini
adal.* nrengkonumxsi pemn lbu lerhadap rnotivasi penyandang dis.lilitas unluk ]Inenjadl entteprcnctt
sehinssa depat nenghasllkan soran bagi orang tua ca[ mcndidik anak penyandatrg disabilitas agar

merjad' !,r''j,rff.,/.

Litx Kn n ci: .,rr.pr./.,,- pcDyan&ng disabilitas, petan ih!, entepreneut-

ABST}LlCT:
Evr), huntn hds the sunte right ta lLfe a d vark, i tludi s persan \tith disahiliry- Newrthel$s, penoh
vnh disdlJi!tlr lrds .)iticulty in Eetiry d propet Jah. As stch, beconins an eDtleyehett is ane ol the

v)lrtia s Fdt ab that ca, ledd a .lisdble person to be a succes;[ul ek -epteteur arc linily (ihtendl

Jttck ) utd cktr'a ent (exter@l lickn) A Dothet ,] d ld ib hald\ an in?onan rc|e tattd seu'
devlap,t. t aJ p.^an rith di'dhi|ity.,4s stth this re\edrch till enpnicd y stu.t the rcle ofPdte ts,

.\pe.i.1llt nather, nt noti|dting her dituhle kid 1o be d ettrepreneur. This tescarch will tse qtdlitatlre
awrcd.h ushg i leplh-intettiew at the datd calle.ting ne|ltud. The ol)iectiNe afnP reseafth l.\ k)
o };i m the role al d Dtut hu in notintihg h er djsdbl. knl b be 4n enr'eprcheur dnd prov e tugtatbhs
on tisns li\able childreh ta he e -epreneur-

lQrttotds: ehh apre natr ttith dl\dhiliD. tule ofhbther, e trepreteur, tnotirdlion

PENDAHULUA\

Pada dasamva manusia diciptakan menyerupai gambar dan rupa dari Tuhan

Yang Maha Esa. Semua manusia yang dilahilkan di dunia mengharapkan kelengkapan
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seluluh anggota fubuhnya dan mental yang baik. Namun pada kenyataannya, tidak
semua orang dianugmhi oleh Tuhan kelengkapan fisik dan mental yang sempuma.

Mengembangkan anak disabilitas tidaklah semudah mengetrbangkan ar,ak
normal pada umumnya. Terdapat beberapa laktor yang dapat mempengaruhi
perkembangan mental seorang penyandang disabilitas. Menurut Utami (2009)
menyatakan bahwa keluarga memiliki peran yaDg sangat peotiog dalam pembe tukan
mental dan perkembangan di.i bagi seoralg penyandang disabilitas, setelah faktor
lingkmgan. Apabila keluarga mampu mene ma keadaan penyandang disabilitas dan
bekerjasama dengan berbagai pihak, maka penyandang disabilitas dapat be urnbuh
kernbang positif dalam menumbr.rhkan rasa percaya diri. Pemn serta ibu dalan
mengembangkan mental dan budi pekefii anak penya[dang disabilitas memb tllhkan
balyak {bktor, seperli kesabaran, keteladanan, kemandirian dan kedisiplinan yang tinggi
untuk diterapkan dan diajarkan kepada anak penyandang disabilitas.

Banyak orang tua dari anak penyandang disabilitas mensa pLLtus asa melihat
anaknya mengalami kekuangan. Mereka menganggap bahwa para penyandang
disabilitas tidak memiliki kehidupan yang baik dimasa depannya. Terkadang mereka
juga merasa nralu dan beranggapan bahwa anak penyandang disabilitas rnembaua 'sial'
atau 'aib' bagi keluarga mereka. Tidak semua omng tua mau menerima keadaan anak
yang disable, sehingga ada beberapa dari mereka yang meiritipkan anaknya ke panti
asullan, atau bahkan membuangnya di tepijalan atau runah-rumah orang lain.

Selain masalah intemal telsebut, terdapat masalah ekstemal yang dapat

diidentifikasi, yaitu masalah iingkungan sekitar para penyandang disabllitas tumbuh dan

berkembang. Tidak semua orang mau membuka diri untuk rnenerima kcadaan
penyandang disabilitas di lingkungannya- Sebagai contohnya adalah sekolah. Di bangku
sekolah dasar, anak penyandang disabilitas memiliki kecenderungan tidak meniliki
banyak teman bergaul. Ha1 ini disebabkan karena orang tua anak nonnal melarang
anaknya untuk bergaul dengan anak disabilitas. Me.eka takut tertular penyakit yang
diderita penyandang disabilitas dan terkadang dapat memberikan dampak negatif
terhadap sikap dan mental anaknya.

Di satu sisi, perlakuan yang cenderung mendiskiminasi kalaigan disabililas ini
dapat mempengaruhi mental penyandang disabilitas. Mereka rnerasa tcrsisihkan dan
menjadi tidak percaya diri. Di sisi 1ain, hanya dengan dukungan orang-omng di sekitar
merekalah, seorang penyandang disabilitas dapat menerima kondisi mereka dan meniadi
percaya diri. Orang di sekitar teNebut meliputi keluarga (Kusurnah, 2014: Mangunsong,
2007) dan masyarakat di sekitar sepefti gulu dan teman (Bisa Mandirl, 2014). Untuk
dr.rkungan dari keluarga, Ketua Ken'runing Kembar Indria Laksmi Gamayanti MSi
(dalam Finnansyah, 2016) mengatakan bahrva ibu adalah orang yang paling beeeran
dalam perkeolbangan anak penyandang disabilitas. OIeh karena, periu adanya program
untuk mengembangkall pengetahuan dan keahlian lbu dalam mengasuh anak
penyandang disabilitas.

Maka dari itu, penelitiafl ini akan mengkonfirmasi pera[ seorang ibu dari anak

penyandang disabilitas dalam memotivasi dafl mengenbangkan semangat juang dan

kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk fienjadi enfi'eprelleut. Hasil peneiitian
dapat memberikan saran atau masukan bagi orang tua dari anak penyaadang disabilitas
cara mendidik agar menjadi seomng erireplereur yang handal.

TINJAUAN LITERATUR
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Penyandans Disabilitas

_ Beldasarkan Undang-Undang no.4 tahun 1997 pasal 1 tentang penyandang cacat
mendesklipsikan afti dari penyandang disabilitas yaitu:

"Setiap arang yang meniliki ketaixan fisik dan/ atau menlal, yang clapat menggunggLt
atdu met'upakan rintangan dan hambatan baginya unntk meLtkulin sicara selilokiya,
dibdgi menjddi tiga yditu penyanddng cacut fsik, penyandong cacat menal clan
penyandang cacat lisik clan mental."

Terdapat tiga macam pengelornpokan penyandang disabilitas menurut UDdanq_
Undang Nomor.4 _Tahun 1997, pasal layat (1) tentang penyandang cacit
yaitupenyandang disabililas mental, fisik dm keduanya. Definisi perryandang diiabilitas
mcntal adalah manusia yang memiliki daya intelektual di bawah r.ata-rata irang pada
umumnya, sehirgga mereka sulit atau kurang mahir dalam berpikir hal_hal yang iersifat
suiit, abshak alaupun berbelit-belit. Selain itu, para penyanding disabilitas m-ental ini
juga sangat sulit untuk berkornurikasi dengan omng lain karena mereka memiliki dava
im"jirrtrIrtiu ha lu,ira,i l ang ringgi.

Sedangkan para penyandang disabilitas {isik atau tunadaksa adalah suatu
keadaar rusak_ atau teiganggrL sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada
tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal (Sornantri, 2006). Selairl itu
menurut Somantri (2016) juga sering rnergartikan pe[yandang disabilitas fisik sebagai
sebagai

"Suatu kondisi yang menghambat kegiatan i cliridu sebogai akibat kelusakan atc
gangguan pada tulang da11 otot, sehingga fie gurangi kapasitas nalmal individu untuk
mengikuti peh.lidikak dan unhtk berdii sendiri_.,

Penyaadang disabilitas fisik dan mentat adaluh oraog orung lung memiliki atau
mengalami kedua kondisi telsebut di aras, yakni ti<jak mirniliki ieleigkapan organ
lubuh dan daya pemiki.an yang di bawah rata-rata. Selain itu, perbedaan iain antar.a
orxf! normal deng:ln pen)andang di.dbrlila, lerlelak pada kemarrpuan penerinaan
keadaan dirinya sendiri. Centi (1993) rnenyatakan bihwa ..peniliian did sendiri
meLupakan harga atau kewajaran individu sebagai pribadi.,, Terdapat dua macanr
kepercayaan diri, yaitu kepercayaaa diri tinggi dan rendah. Apabila seseorang suka dan
mererima dirinya sendiri dengan bangga, maka seseorang tersebut ...iiiki kudu.
kepercayaan diri yang tinggi. Sebaliknya, apabiia seseoring tidak suka atau tidak
mampu menedma keadaan diri[ya senL]irL. maka seseoran; tersebul dikategorikan
memiliki kepercayaan diri yang rendah. Riset terhadulu (Uiami,2009) mene=mukan
bahwa penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu, memiliki kepercayaan diri yang
rendah-

. _ _ 
Apabila dibandingkan dari segi waktu, terdapat dua macam kategod penyandang

disabilitas, yaitu bawaan sejak lahir, dan sesudah besar. Hal ini pertu aiperhitungtan
kar-ena bokaitan dengan pendekatan untuk pemulihan psikis dan rasa percaya diri para
penyardang disabrLitas. Pada untumnla, pam penyandang disabilitas sesudah besar
rnerDrlrkr mental ycng kurang kuat bila dibandingkan dengan penyanrlang dari lahir
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(Psikologikucom, 2014). Hal ini disebabkan karena pan penyardang disabilitas sesudah
besar pemah mengalami,/merasakan kehidupal normal atau yang lebih boik sebelum
mengalami cedera, sehingga mereka memiliki tingkat depresiyang lebih tinggi.

Entreprenetff

Menurut lr. Ciputra (dalam tempo.co.id), wirausaha atau entrepreneur adalah
omng yang mampll mengubah sampah medadi emas. Sedangkan, menurut Loss dan
Bascunan (201l), deflnisi seomng errleprenelr adalah:"a person who has possesion of
a et enterprise, \)enture ar idea and assumes signifcant accoulahilily for inherent
risl;s dnd the autcome."

Sebuah negara paling tidak membutuhlGn minimal 2olo penduduknya sebagai
entreprellea. untuk l11enjadi sebuah negara yang maju. AlGn tetapi pada ke[yataannya,
jumlah entrepreneur di Indonesia saat ini baru mencapai 1,65% da jumlah total
populasinya (Primus,2016). Jumlah persentase yang kecil lni rnenyebabkan masyarakat
Indonesia cenderung mencari lapaogao pekerjaan bila dibandingkan dengan
menciptakan lapangan pekerjaan bagi omng lain. Akibamya, banyak sekali pencludlrk
yang bersaing u[tuk me[cari peke.jaan dengan gaji yang layak di tengah keterbatasitn
jumlah lapangan pekerjaan yaog tersedia. Orang-orang yang tidak memlliki stanclar
kualitas yang baik akan tersisihkan dalam persaingan dan nereka akan mcnjadi
pengangguran.

Jumlah penganggumr angkatan ke{a pada tahun 20i3, berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 6,13% di tahun
2012 menjadi 6.25%. Di tahun 2015. persentase angka pengangguran lulusan
udve$itas yang ada di lndonesia juga mencapai 5,341o darr iotal Angkatan Kerje
lulusan Lnfversitas (Badan Pusat Statistik, 2016). Dengan beitambabnya jumlah
penganggxran yang ada, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat persentas3

kriminalitas suafll negam. Selain itu, dengan bertambahnya junrlal persentase

pengangguran dan kri inalitas, maka akan mempengaruhi perkernbangan ekonoui
suatu negara berkembang untuk menjadi negara maju. Maka dad itu. pemerintah perlu
menggalakkan masyarakat untuk menjadi entrepreneur, sehingga masalah masaLal:

tersebut dapat diatasi.
Pengambilan kepLLtusan untuk menjadi seorang elltrepreneLtr membutuhka.

otang entrepreneur yang baik, harus memiliki jiwa entrepreneurshi) yang baik pula
Terdapat beberapa karakter dalam jiwa entrepreneur. Menurut Ir. Cipulra (dalei:
Nugroho,2009), terdapat tujuh kafiklet enlrepreneursrp yang harus dimiliki oLe

seorang entrepreneur, yait:u passion, persiste t, independent, opportunio- cre.iit:'
creative and iwtovati\,e, calculated risk taker, dal'r, high ethical standard.

Pola asuh dan Dendidikan ibu terhadap anak penvandang disabilitas.

Al-Asyamawi (dalam Hasan,2004:34-35), mengatakan b ahlla " Pendidikc'. ',
terhadap anak tentunya akal1 bergurla antinya utltuk pe*efibdngd]1 , :
kedepannya." Hal rni menjelaskan bahwa peran ibu sangatlah vital bagi perken1i-.:-:
seorang anak. Setiap a.ak baik penyandang disabilitas ataupun tidak, n1embu:,r'*:
motivasi dan dukungan dari seorang ibu. Sebagai orang tua, peran ibu :;--
memberikan keteladanan sikap sangat dibutubkan bagi pengembangar i----s
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anaknya. Hal inj discbabkan karena pada umumnya, anak-anak cenderulg menil.u alau
mencont.rh ha'-l-a' l arg ada diJekamyr.

Keterbukaan pendapat antara seorang ibu dan anaknya menjadi hal yang sangat

vital, sehingga anak dapat terhindar da pengaruh negatif di lingkungan sekitamya dan
juga dapal rnenumbuhkan rasa peilindungan yang aman bagi anaknya ketika
menghadapi masalal. Hal ini senada dengan pendapat Sochib (2000) yang mengatakan

bahwa "Orang tltd perlLl membanlu anak dalam mendisiplinkan diri fiengisi v,alilt
luang anak dengan kegiatan positifutltuk nengahualisasikall diri penting dilak*dt|."

Pengembangan kaBkter anak tidak dibentuk dalam waktu yang singkat,

melainkan membuluhkan waktu atau tahapan-tahapan yang cukup lama. Seorang ibu
penyandang disabilitas hendaknya marnpu mendidik anaknya dengan karakter-karakter
entrepreneurship yang silatnya positif untuk pembentukan mental. Menurut pendapat

Kocsoema (2007:202-217) terdapat lima hal atau unsur yang wajib dipertimbangkan
untuk pengcmbangan peldidikan karakter dari seorang ibu kepada anaknya, antara lain :

a) mengajarkan;
b) ketcladanan;
c) menenfu kan prioritas;
d) pmktis p oritas dan

e) relleksi.

MITTODE Pi]NELITIAN

Penelitiai i11i menggunakan pendekatan kualitatil dimam data diperoleh
dengan wawancara meldalam untuk mengumpulkan informasi. Subjek penelitian ini
terbatas pada penyandang disabilitas fisik yang masih dapat berkomunikasi dengan

baik. Adapun subjeknya adalah dra entreprenetff Indonesia yang merupakan

penyandang disabilitas, yaitu Habibie Afsyah dan Angkie Yudistia; sefta seomng ibu

da salah satu enlrepreneur tersebfi, yang bernama Endang Setiarti, yang merupakan

lbunda dari Hablblc Afsyah.
Hablbie Alsyah adalah seorang penyandang disabilitas sejak lahir yang

mendetlla Musc ldr Dytrophy, difi na tubuhnya mengalami pengecilan otot baik
secara genetis maupun progresil Sedangkan informan yang kedua adalah Angkie
Yudistia. Angkie Yudistia adalah seoranS penyandang disabilitas fisik sejak kecil (tetapi

bukan sejak lahir) yang menderita gangguan pendengaran ketika berusial0 tahun.

Metode pernilihan sampel yang dipilih oleh peneliti adaiah snov'ball sanpling
Definisi dad metode .tnowball sampling adalah me[ca inlonnasi dari satu narasumber

kemudian dilanjutkan ke narasumber yang lain agar data yang diperoleh sernakin

lengkap sampai menurjukkan tujuan aklir dari penelitian (Sugiyono, 2013:392).

D)S]L PDNDL.IT))N D)N PDMBAEAS.LN

Dari hasrl in-clepth inleruiew yang dilakukan oleh pereliti kepada dua orang

tnlorln'a:n enlrepreneLtr penyandang disabilitas, Habibie Afsyah dan Angkie Yudistia,
brywra1 dalam gembentukan mental mereka
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Berikut adalah sebuah pemyataan yang dikutip dari Habibiet "...t/tamd .tku
emang sefiefig.. emang dku dipersiapkan dia keia, karena aku, udah dapet kepastian
aku nggak akan bisa berjalan seumur hidup, mamaku persioplcan dari lecil supayd akLt

nggakjadi katyawan, kare a akafi sLtsah tnencari orangyang qu menerima kamu. "
Berikut adalah sebuah kalimat yang dikutip dari Angkie: " M.tnla sltpport sekdli

ya dari SD, SMP, 5M,4, sampai kuliah, support sekali."
Sedangkan ayah da11 saudara kandung baik Habibie maupun Angkie memotivasi

mereka unhrk menjadi rnandiri dan percaya diri namun tidak seintensif ibu mereke.
Seperti Habibie, kakak-kakaknya menjadi /ole model bagl Hab)bie dan kakak-kakaknya
menedma serta mendukung Habibie.

"Kdkak aku itu udah jual sepatu di kuliahnya, cana ya modelnya beda, sepatu andk
luda gitu, nyari ddgangan sendiri da biaya kuliah dari sitlt."

"..-kakak aku ,,-ang keenam itu dia karyawan, cuma dari kecil tuh aku juga belai.tr
dagang sama dia sebenernya. Jadi aku h,aktu SD itu buka rental PS, huka bistlis renxl
PS ul1tuk kelas 5 SD- Abu yangjagain, dku share sdlna diajdgarya. Dia j.tga pagi, aku
sekolah dia jaga, al pulang sekolah, dia kuliah, aku !-dng jaga. Jacli sebenernya aku
belajar dagang, beldjdr internet, belajar camputer, itu dari dia sebenernya- Cuna
justru karena dia kuliah dan kebetulan juga bagus ijasahnla, jadi malah mitih jadi
karya.,tau banlc dan bagus prcstasinya, dal1 !^aman disitu,..."

"..-kakdk aku yang tadi EO tadi, kan dia jadi fatografer suanli ya, nah itu aku bi.;tt iaeli
desain graJis huat Jotogralernya dia, jadi dia bilang "dek, aku puqla desainu itli
harganya mahal banget, coha lu belajar" oh ya uda aku dkhinlyd nraba belajar itu-
Tapi karena kendalanya susah, rtsiknya nggak enltnjang, al;hirnya pindah yang e

internel ma*eti g tadi. "

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Endang, lbuoda dari Habibie, unruk
mendapatkan intblmasi tambahan sekaligus memvalidasi infonnasi dari Habibie. Secara
ga s besar, pemn ibu saflgat penting dalam menu]nbuhkan rasa percaya diri,
mengarahkan, memolivasi dan membentuk mental penyandang disabilitas untuk
menjadi seorang erfleplererl yang sukscs.

Hal pertama yang dilakukal oleh lbu Endang adalah mau menerina keadaan
sang anak yang mengalami disabilitas.
"Padahal kewajiban orafig lud fiesti ya kotl fie supparL ya apapltn ka clisi ya andlc,

.^ehat taupun cacat, ibaratnya.. l.,adang kadang ora g lue kdn pemiki'an la .. 1dk

cacat itu kayaknya sltdah nggak ada harapan unhtk mo.^a depan, gitlt... "
Hal ini sesuai dengan pemyataan Utami (2009) bahwa omng tua yang nampu

menerima kondisi anaknya yarg merupakan penyandang disabilitas dapat lebih
mengembangkai bakat anak. Pada saat penyandang disabililas merasakan penerinrron
dari keluarga, ierutama oralg tua, maka penyandang disabilitas tersebut pun lebih
mampu untuk menerima kondisinya kalena ada bimbingan dad om[g tua tersebut.
Secara betsamaan, penyandang disabiltias pun dapat lebih percaya djri. Karena rnemang
penyandang disabilitas memiliki perasaan yang lebih sensitid dibandingkan orang pada

umunnya. Seperti penyataan lbu Endang berikut:
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-q: ri:eDtpeBi.tpka naltal dia hahyta ee.. .stratLt sadt dia tiddk dk.ln pentoh bi.ta het-jalan.
. -:Llt aku nencari.. clpa natndnld--. lidok berusalta, ataLt mengupaldkdn sledya did bisd
.:i'laloh, ttlpi.tctyd lebih nencari solusi r-d- Begitu. Jadi kita.. ibaratnyd kta siapktn

Sebagai baglan dari pembangunan mental, ibu Endang tidak pcmah menlberjkan
.:rlaklLkan yang istimewa. Ibu Endang fietnperlakukan Habibie sepefii anak normal
.iasanya. Endang tidak pcmah membeda-bedakan Habibie dengan ar.k normal lainnya.
He-bible.iisekolahkaD sekelas dengaD anak normal lainnya, sehingga Habibie lidak

.rasa mlnder ataupun tidak percaya diri bila beneinan dcngan orang normal pada
LimlLrnnya. Llal yang sama juga dialami oleh Angkie. Orang tua juga tidak pcmah
membedakan Angkie dengan anak nounal lainnya.

1ku dari kelttarga yoq tidak embd dingkan salu sdma lain, sefi a ,:/.tpot

kesempdtd|1vtng sama, uangkanta dklt sekolah bukan di sekolah SLB, tapi c{i sekolah
Lr))uu, sesulil dpdpuh. KLtn zandn dlllt ggak ada sekolah inkhrsi kan- Cifia o cor.ttU-d
berlienL:ong di sekolah umun seperti itu $alaLtpull sebagai keloxtpok miloritct.\ t:itu
ldn. beda dtu'i yang lain."

Orang tua juga be4)eran unllk membantu penyaldang disabilitas mencarilGn
bakalrya. lblL Endang per-caya bahwa rnenjadl entrepreneur haluslah sesuai dengan
pcsslo,r. Scpcrti yang dilakr.rkan oleh lblr Endang yang tidak pernah menyerah untuk
nlembantu I Iabibie n'le11cad bakatiya. Sepefti pemyataan Habibie berikutt
.luli lari kecil. Au,clwa mau dijadikan L$tdd, tupi nggdk sejolan ya, aaksudnya aku

ttpp..k lnenilih kesilu. Terus ya udah kamu mau jadi apa. pokaknya wakht kecil itu dku
hobina tnain lavongcut, dku dintodalin lebih supaya bttal aku jtal"
".-.ntalah dicenplungin lah ke dunia internet matkelhg ini, yang sehenernya dicnvcl
aktr ntalah ogah-oguhdn. Jddi karena agdh-ogahan dan fiendng oldkhla isiqta cuma
gone dodtlg, dii dsukkfu ke i1i, kan ma'^uknya ke dtotid lT yd- Tapi yd mdma ordngqrl

Ibu llndang bahkan tidak segan untuk mengeluarkan puluhan juta untuk
nlengikulkal1 Habibie di pelatihan internet marketing.
"AkLt ktrn filLtkin prate.\ "ih ini gild nekdt banget"- Alilt mdldh )a g justru takut gagal,
karenct duitnya kok banyak bangeL Beli laptap l0 juto, tltthr krptop |dng |1t1tk

menl.tnjang peketjdtln kttn nuhal banget ya, 10julaati giu 1a11. )rtoeldl hi belLtnT :<apd-
ngapain, nndal ulah 25 jltd tebi/1."

N'lelihat lbuiya yang tidak pemah menyerah meDjadi penyemangat. meke
Habibie pun akhirnyajuga merasakan hal yang sama. Dia enjadi lebih semangat unrLrk
r.cr'1rd .u'.:c. d"Lr ) drn l irre.rel r'r1,ke'ing.
"TLpi Ltku ngelihal tenen-lemen ydng dipanggil kedepan l;ttreua progressr,.a !tt,.
dih,eri appkusr. Aku bilung 'kapan-kapan dku alian kesi/u, pdr^ti dJ:tt akan Led:: .. :

Setelah nrenjalani hrrsus telsebut tlabibie menghasilkan uans perbul:ri\:
sampei $2 669,rbulannya, akhimya Habibie memperoleh predikat rre /ir:r-r aiiirr,i..
,Ttnazon Ji'om lndonesia. Setelah mcmpcrolch gelar itu, Habibie senlakin rerkenal drr
iktif di dunin rna)a. Ternyata, peran ibu Endang tidak sarnpai disitu saja. N{clihrt
Habibie sudih menemukan passian dan persistente-n!-a di dunla marketing online.
ibunya ncngikutkan Habibie kulsus Searclr Engine Opti l.tli.otiotl (SEO) dan lalnn!'a.
sefia rnengarahkan Ilabibje unluk bergabung dalam seminar seninal pemasatan a ljne
yang befiujuan untlrk mcngorbitkan dia dan nasuk dalam sebuah korn$niIas online-
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Hal yang sama juga dialami oleh Angkie. Pada waktu Angkie memilih jurusan
kuiiah, Ibu Angkie membawa Angkie ke psikolog terlebih dahulu untlLk memastikan
apakah benar Angkie ingin mengambil bidang komunikasi ataukah hanva emosi sesaat.
Setelah itu, Ibunya melnberikan kebebasan yang bertanggung jawab keprda Angkie
untuk melanjutkan klLlihanya di iuar kota sendirian.

KESIMPULAN

Keputusan berkarir sebagai seotung elltreprereur merupakan salah satlr langkah
yang tepat bagi para penyandang disabilitas untLk mendapatkan penghasilan tertentlr
urtuk mercukupi kebutuhannya serta mengaktualisasikafl dirinya. Hal ini disebabkan
karena di lndonesia, junlah lapangan pekedaan dan lasilitas umum bagi para
penyardang disabilitas tidaklah lengkap (Aziz, 2011). Namun mengambil keputusan
lJ.,enjadl el1h'epreneur membutuhkan kepercayaan di (Kirkwood, 2009). Oleh karena
itu, hanya penyandang disabilitas yang memiliki kepercayaan dirilah yang lcbih
mungkin untuk menjadi entrepreneur-

Dalam menciptakan seorang penyandang disabilitas menjadi entrepreneLu'
tidaklah mudah dan membutuhlon perlakuan klusus bila dibandingkan dengan an;rk
nomal pada umurnnya. Permasalah utama yang muncul bagi penyandang disabilitas
pada umlLmnya, adalah mereka tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan harga
diri yang lebih rendah bila dibandingkan dengan orang nonnal lainnya.

Berdasarkan lTasii penelitian. terdapat dua informal1 penyandang disabilitas yang
berbeda dari segi usia, yakni bawaan sejak lahir dan bukan. Habibie merupakan
peiyaldang disabilitas bawaan sejak lal,ir dan Angkie ketika berusia ]0 tahun.
Perbedaan antara infoman I dan 2, terletak padakadar seu-esteem yang dimllikinya.
Berbeda dengan Habibie, Angkie pada awalnya tidak mudah untLLk mampu menerimn
kondisi fisiknya setelah mengalami musibah, dimana kondisi fisik yang pada awalrya
dapat berfungsi nomal kemudian kehilangan fungsinya, sehingga membuat slLbjek
menjadi minder dan putus asa. Akan tetapi, peran ibu masing-masing dalam membentuk
mental penyandang disabilitas tidak jauh berbeda.

Pemn seorang ibu, sangatlah dibutuhkan delam rnenlbentuk mental yang kuat
bagi anak penyandang disabilitas. Peran lbu habibie dan Angkie dalam membentuk
mental anaknya, rnembuahkan hasil ketika melihat anaknya nrenjadi scorang
entreprenenr yang sukses. lbu Habibie dan Angkie mampu mengarahlGn) memoti\ asi
dan membentuk mental anaknya dengan mengajarkan kamkter-karakter
entreprenelffship yang ada sesuai dengan }ak Ciputra. Bebempa kalakter yang belhasil
ditanamkannya adalah passion, independefil, pertistent, high ethical standartl, C,an rasa
percaya dii (s e lf-esteen).
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