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 ABSTRAK 

Saat ini, Batam sedang mengalami perkembangan yang pesat. Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tersebut, salah satunya ialah 
gencarnya promosi sektor pariwisata dan budaya, yang melibatkan banyak pihak 
sehingga sektor pariwisata di Batam semakin maju dan dapat menarik minat 
wisatawan dari mana saja untuk bertandang ke Batam. Namun, dari meningkatnya 
angka kunjungan tersebut, pemerintah dan pihak lainnya terlena mengenai 
perbaikan kualitas fasilitas aksesbilitas yang dapat digunakan oleh semua 
wisatawan. Sebab jika berbicara mengenai wisatawan, penyandang disabilitas 
juga memiliki hak nya sebagai wisatawan. Hak tersebut tercantum dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas, yakni hak kebudayaan dan kepariwisataan. 

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana potensi terkait kedatangan wisatawan penyadang disabilitas ke Batam, 
serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyandang 
disabilitas, maupun hambatan bagi pemerintah sendiri dalam upaya pemenuhan 
hak kebudayaan dan kepariwisataan. 

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian empiris, dimana 
penulis menulis mengobservasi secara langsung objek penelitian dengan 
wawancara yang menghasilkan data, yang kemudian di analisis secara deskriptif 
serta dikaitkan dengan peraturan yang ada. 

Melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa potensi Batam di bidang 
kepariwisataan ialah besar, namun minimnya data mencerminkan bahwa 
pemerintah masih belum memprioritaskan penyelesaian isu disabilitas. Sehingga, 
kendala yang dihadapi wisatawan penyandang disabilitas dan hambatan yang 
dihadapi pemerintah dalam pemeunuhan hak kebudayaan dan pariwisata akan 
sulit untuk di identifikasi. Maka dari itu, upaya lanjutan dari pemerintah, 
pengusaha pariwisata, dan masyarakat setempat pun sangar diharapkan agar dapat 
meningtkan kualitas kelayakan fasilitas aksesibilitas yang telah dibangun, sedang 
dibangun, dan akan dibangun di masa yang akan datang. 
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