
K<'cacatan yang dianggap sebagai menghambat pelaksanaan berbagai peranan 
,o51 I seseorang dapat digolongkan pada kondisi disability don handicap, yaitu : 

Cacat Tubuh adalah seseorang yang mengalami kecacatan/kelainan pada 
bagian atau anggota tubuhnya yang berhubungan dengan bagian-bagian 
persendian atau tulang belakang. Dalam kategori ini termasuk amputasi 
pada tangan dan kaki, cacat tulang persendian, cacat tulang punggung, TBC 
tulang dan sendi, cacat karena polio dan cerebal palcy (cacat koordinasi dari 
gerak anggota yang terganggu). Cacat tubuh dapat digolongkan : Cacat 
tubuh ringan (kebutuhan ADL tidak memerlukan pertolongan orang lain), 

cat tubuh sedang (kebutuhan ADL perlu dilatih terlebih dahulu), cacat 
tubuh berat (kebutuhan ADL selalu memerlukan pertolongan orang lain). 

cat Netra adalah seseorang yang mengalami ganguan atau kecacatan 
Indra penglihatan (mata), sehingga tidak dapat melihat jari-jari tangan 
J da Jarak satu meter d mukanya. Termasuk dalam kategori ini ca cat netra 
lot I (totally blindness) can cacat netra yang masih mempunyai penglihatan 
(visually handicapped). 

cat Mental Retardasi adalah seseorang yang mengalami suatu kelainan 
y ng diakibatkan oleh perubahan pertumbuhan dan perkembangan fungsi 
lntelektual yang terjadi pad a masa bayi dalam kandungan atau masa kanak 
k nak yang diaklbatkai faktor organik biologis atau fakt?r funqslonal: 

HASI A ALISIS KEBIJAKAN 

Kajian Kebijakan: 
• Kelembagaan 
• Mekanisme 
• Akuntabilitas 

PENYAIIOANG 
CA(AT 

Kajian Akademik: 

• Permasalahan 
• Kebutuhan 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

1. Konolisi penyandang cacat dan program pelayanan saat ini 

2. Keterkaltan kondisi penyandang ca cat saat ini dengan konsep dan kebijak 
yang telah dilaksanakan. 

3. Policy paper mengenai alternatif model kebijakan penyandang cacat 

Untukjelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

1. Anallisis kondisi penyandang cacat dan program pelajyanan saat ini; 

2. Anallisis konseptual akademik mengenai penyandanqi cacat; 

3. Anal isis perundang-undangan terkait dengan penyandang cacat; 

4. Alternatif kebijakan penyandang cacat berupa policy: paper. 

Output dari kegiatan ini dapat diidentifikasi dan dirumuskam: 



,1 I ,111 h,11111 b rgelut dengan persoalan internal, penyandang cacat juga 
"'' 111p111,y.il rmasalahan yang bersifat eksternal baik di lingkungan keluarga, 
1, t,111qq,,, ~ J w t, dan masyarakat pada umumnya. 

1'11111,.,,,1,,11 m yang kerap dialami antara lain pertama: berupa diskriminasi, 
1 ~ plolt ,, I, ti ma/labeling. Kebijakan dan program yang tidak berpi hak bagi 
11io ,,, I I rl it isnya kesempatan, kemudahan, pekerjaan dan jabatan bagi paca, 
I l11ql 111HJ, 11 fisik yang tidak ramah terhadap paca, Ketidaktahuan l<eluarga 
I l,111 111.i y I kat dalam memperlakukan paca, Stakeholder yang tidak berpihak 
I ,,,qi p., u, d n keterbatasan aksesibilitas informasi tentang sumber pelayanan 
l•,IIJI p,H,. 

111 I,, 11 ltu, p nyandang cacat juga mengalami permasalahan dalam 
1111•l,1k111111t1k n fungsi sosialnya antara lain Keterbatasan Aksesibilitas sosial 
I l,11111 (1 n ldlkan dan kesehatan), Keterbatasan mendapatkan pekerjaan, 

c , Sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi paca. 
I'• 1111 ,· .. 11.ih n Sosial yang Terkait dengan keberfungsian sosialnya apabila 
111 l,,I dlt,1n ni kan menghambat aktifitas kehidupan sehari-hari, beberapa 
I I ,1111,11, 11y 1 d I h gangguan fisik mobilitas, gangguan mental psikologis, 
q,111qq11,11 I ndidikan, gangguan produktifitas, gangguan sosial ekonomi, dan 
•1,111qq11,111 fun i sosial. 

Penyandang cacat mengalami berbagai permasalahan atau hambatan karen 
faktor internal maupun eksternal. Permasalahan yang sering dialami oleh 

_ psnyandanq casat dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu internal 
; . ' 

1. Permasalahan Penyandang Cacat 

Karakteristik kelima jenis penyandang cacat sebagaimana disampaikan di awal, 
sangat bervariasi, sehingga permasalahan dan kebutuhan mereka pun berbeda 
pula sesuai jenis kecacatannya. Dalam kapasitas sebagai warga negara, mereka 
mempunyai hak-hak dan kesempatan selayaknya warga negara lain yang tidak 
mengalami kecacatan. 

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN, KEBUTUHAN DAN 
HAK PENYANDANG CACAT 

5. 

, l,111 111 st rn I. Permasalahan Internal adalah masalah pribadi, menyangkut 
111,1•.,11.ih k I ngkapan dan fungsi fisik, psikologis dan pendidikan. 

M,I' .il,111 fisik berkaitan dengan ga ngguan pad a kemampuan mobilitas tertentu 
, I il,1111 rn I ksanakan aktivitas harian. Beberapa diantaranya rentan terhadap 
111•11y,il It, k terbatasan kemamp uan fisik karena kecacatan, keterbatasan 
,, •,111,lblllt s, keterbatasan orientasi dan mobilitas, dan Activity daily living 
(Al >I) MLI < I h psikologis berkaitan dengan perasaan menyangkut martabat 
I l,111 h,11c10 dlri p nyandang cacat. Kecacatan kerapkali menimbulkan perasaan 
1 1 111,11,, 1 lmistik, putus asa, tern peramental, sens it if bahkan agresif. Masalah 
p, 11111<1 kan. k t rbatasan dan ketidak-mampuan mengakses berbagai sumber 
1111l,1y,11i.111 ndidikan yang ada. 

Termasu~ dalarn kategori ini adalah Idiot (IQ 20-49), lmbisil (IQ so , 6 ) 
dan Debil (IQ 60 - 90). Sedangkan Cacat Mental Psikotik adalah seseo . ran~ 
yang menqalarni gangguan yang serius karena penyebab organik maupun 
fungsional yang mengganggu day a nilai realitas, sehingga dengan demikian 
individu tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya dan 
terhambat fungsi sosialnya. 

Cacat Rungu/Wicara - adalah seseorang yang telah kehilang n 
pendengarannya pada derajat tertentu, sehingga tidak mungkin hany, 
mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan oran 
lain serta mengembangkan bahasanya, sekalipun menggunakan a lat bann, 
dengar yang baik. Termasuk dalam kelompok ini adalah tuna rungu total 
dan kurang dengar. 

Cacat Bekas Penyakit Kronis adalah seseorang yang secara medik telah 
dinyatakan sembuh dari suatu penyakit yang dideritanya, sehingg 
memerlukan pengobatan yang sangat lama (menahun) dan telah sembuh 
atau tanpa rnenlrnbulkankecacatan pada tubuh yang dapat mengganggu 
pelaksanaan fungsi sosialnya. 

4. 



I ,,y,111,111 y in l rpisah dari pendidikan biasa. pendidikan seperti ini 
ell ,•11111 d1111c n sistem pendidikan segregasi. Oleh karena itu terdapat 
dil ,11111111 ,111l,1ra pendidikan khusus/Pendidikan Luar Biasa/Sekolah Luar 
111,1 ,1 cit II j.m p ndidikan biada/sekolah biasa, dianggap dua hal yang 

rb da. Dengan kata lain fokus utama dari Special Education! 

I kecacatan bukan anak sebagai individu yang unik. Sistem 
r asi dilandasi oleh konsep special education. 

11 ,l,1111 p,111 pendidikan khusus/PLB (special education) melahirkan 
I ,v 111,111 I ndldikan yang bersifat segregasi dan layanan pendidikan 
l111, q1,1•,I I, y n n pendidikan segregasi yaitu layanan pendidikan yang 
ilil II tll ,111 p 1 satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus 

, 111 11 • c k I h khlusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak 
1111111111111u, cl l. Misalnya STKS Bandung sampai sakarang mempunyai 
111 ,It• I w.r tun netra dan dalam proses belajar mengajar mereka 
dl11111,tl 11k, ,, ma dan mendapat kesempatan sama layaknya mahasiswa 

11111 ,,w.r•, 1 nglihatannya. 

I d1111111t tn k tenagakerjaan. Setiap penyandang cacat mempunyai 
1111p,1l, n y ng sarna dalam memperoleh pekerjaan selayaknya warga 

111 q,11i1 lulnny . Peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa 
, I ,,p 1 .ru h. an yang mempekerjakan 100 orang berkewajiban 

111, 111p1 k< r] k n satu ·orang penyandanq cacat. Lapangan pekerjaan 

I 1 111111 ll,111 mun ul konse p special education (PLB/Pendidikan Khusus) 
d 111 cl,il,1111 I l m pendidikan segregasi, anak penyandang cacat dilihat 
I I II I ,1•,pl'k k r kteristik kecacatannya (labeling}, sebagai dasar dalam 
1111·11111, 1 k,111 I y nan pe ndidikan, sehingga setiap kecacatan harus 
dll1111 1111 l.iyon n pendidikan yang khusus yang berbeda dari kecacatan 
l.111111y,1 ( l.il.un pr kteknya terdapat sekolah khusus/Sekolah Luar Biasa 
11111,rl ,111.ik un n tra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa). 

111,•11q111,11HJI k tergantu ngan terhadap orang lain. Dalam bidang 
111 11d c I I an, dik nal sistem pendidikan segregasi yaitu pendidikan 
11111· 11•, y,111 l rpisah dari pendidikan anak normal. 

Paling tidak terdapat empat jenis kecacatan yaitu: tuna daksa, tuna netra, 
tuna rungu wicara, dan retardasi mental. Setiap jenis kecacatan rnernpunyat 
karakteristik, permasalahan, dan kebutuhan yang sama namun juga berbeda 
sesuai dengan jenis kecacatannya. 

a. Perlakuan khusus yang berkaitan dengan jenis kecacatan. Setiap 
penyandang cacat mempunyai kebutuhan yang sama danjuga berbeda 
dengan sesama penyandang cacat jenis lainnya maupun dengan orang 
tidak cacat. Persamaan kebutuhan mereka terletak pada kebutuhan fisik, 
psikologis, sosial dan spiritual. Perbedaannya kebutuhan penyandang 
ca cat sesuai dengan karakteristik kecacatannya masing-masing. 

Kebutuhan penyandang cacat fisik berkaitan dengan fungsi motorik, 
penyandang cacat netra berkaitan dengan keterbatasan fungsi penglihatan, 
penyandang rungu wicara berkaitan dengan fungsi pendengaran dan 
bicara dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap mereka harus 
disesuaikan dengan jenis kecacatan agar mereka mampu melaksanakan 
fungsi sosial serta mengurangi ketergantungan pada orang lain. 

b. Kebutuhan pendidikan. Penyandang cacat iuqa mempunyai kebutuhan 
akan pendidikan formal maupun informal da~ non formal agar dapat 

2. Kebutuhan Penyandang Cacat 

Kedua: masalah keluarga, - berka it denga n sikap dan perlakuan O r nq 
tua atau anggota keluarga yang lain. Keluarga cenderung over ptot . ewv" 
terhadap anggota keluarga yang cacat dalam bentuk tidak boleh b erg lll 
tidak disekolahkan bahkan perlakuan diskriminatif dibanding a ' nggot,1 
keluarga lainnya. Ketiga: Masalah Sosial Kemasyarakatan berkait d ' enga11 

ketidakmampuan penyandang cacat dalam berinteraksi dan berkomunik I 
dengan lingkungan sosialnya serta masih adanyan stigma dan handic p 
masyarakat terhadap penyandang cacat. Masalah Sosial Kemasyarakatan 
berkait dengan ketidakmampuan penyandang cacat dalam berinteraksi dar~ 
berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya serta masih adanyan stigma d n 
handicap masyarakat terhadap penyandang cacat. 



1111 1 , .,1t sebagaimana warga negara lainnya mempunyai 
hak yang sama dalam semua aspek keh idupan. 

111111111 <. 1t , berhak untuk melaksanakan hak sipil, politik, sosial, 
1111111 d 111 11.ik ll k budaya alas dasar yang sama dengan orang 

I II 1111111 ,1 1 pt11 , p nyandanq cacat, ada pada kelompok yang rentan 

11y. ndang Cacat 

11111 1 tl,u, lt kr logi adaptif bagi penyandang cacat sesuai dengan 
, 11 111 (pt l.iy in n, a lat bantu dan sarana dan prasarana). Hai ini 

j I 111 ti, 1111,111 p mikiran social models yang menurutnya bahwa 
1 '" l.111q 1.1 ril dapat hid up mandiri dengan didukung berbagai 

u I dengan jenis dan derajat kecacatannya, sehingga 
tl,111 .i tlvlt s mereka tidak terganggu. 

I 11t11• ktor dalam penanganan penyandang cacat. 
tan tidak mutlak menjadi urusan beberapa 
mun kebijakan dan program di bidang kecacatan 

h 111 illl111, q111·,lkt n ke dalam kebijakan dan program kementerian 
I 111111 1 , I il11qq.i r rmasalahan kecacatan dapat ditangani secara lintas 

\11111/J ir: Dlrektorat RSODK,Kemensos 2011 
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JUMLAH KABUPATEN/ I PENERIMA BANTUAN SOSIAL 
KOTA . (ORANG) 

'"'' I JUMLAH 
flROVINSI 

Tobe/ 3 
I I 111111 /1111 1111111111111 /)1111r, Jamin an Sosial bagi Penyandang Disabilitas Beret Tahun 

2006-2011 
menjadi permasalahan bag i mereka yang sudah lulus dari 
pelayanan maupun yang tidak masuk ke lembaga pelayanan. 

d. Rehabilitasi (rekreasi dan terapi). Pada seting lembaga, p l.iy,111 
ini didapatkan penyandang cacat yang mengikuti program k •ql,H 

lembaga pelayanan (menjadi klien atau warga binaan), sem nto1i 
masyarakat sudah ada Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). 

e. Bantuan Sosial. Bagi penyandang cacat potensial memerlukan b,111111 

keterampilan, permodalan, dan pengembangan usaha. Sedangk 111 I 
penyandang cacat berat memerlukan bantuan kebutuhan pokok. 

f. Aksesibilitas dan sarana dan prasarana umum yang dapat rnenun] 

penyandang cacat sehari-hari. Penyandang cacat memerlukan b rli 
fasilitas publik dan fasilitas sosial kemudahan untuk menjangkau cf,,I 
melaksanakan fungsi sosialnya. 

g. Pemeliharaan kesejahteraan sosial (jaminan sosial). Jaminan Sn I 
Penyandang Disabilitas Berat; merupakan program pemelih,u 
taraf kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyand 
disabilitas berat. Estimasi jumlah penyandang disabilitas berat f,1' 
163.232 orang, sampai tahun 2011 jumlah penerima jaminan sc I 
penyandang disabilitas berat sebanyak sebanyak 19.500 orang. K p 
mereka diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai s I, 

Rp. 300.000 per orang per bulan selama setahun yang penyalurnnn 

bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia. Kriteria penerima jarnl 
sosial penyandang disabilitas berat adalah : yang memiliki disablllt 
yang tidak dapat direhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan s 11 

aktivitas sehari-hari, kecuali dengan bantuan orang lain; sepanJ 
waktu aktifitas kehidupannya sangat bergantung pada bantuan or 
lain; tidak tinggal dalam panti dan tidak mampu menghidupi diri sen I 
serta berasal dari keluarga miskin. 
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