
3. Masalah yang berkaitan denqan masyarakat, menyangkut I , l111t1rl1,111 /11dlvld11i1l f nyandang cacat itu sendri me/ainkan konteks lain yang 
ketidakmampuan penyandang carat dalam berhubungan dengan 1111, 1111111111,1111ltl11y,, y.iltu k luarga dan masyarakat. 

lingkungan sosialnya disamping adanya prasangka yang negatif dari ~ 1,\,1,1111 cl,111,,11 11,1 I, / m Browne (1982) mengemukakan adanya ber-bagai kebutuhan 
masyarakat terhadap diri penyandang cacat. ! 1.i 111 p, 11y,1tid,m cat dan keluarganya. Penyandang cacat membutuhkan 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa penyandang f ',ht 111111111 1 1iw•,I n I, kesempatan untuk menqunqkapkan perasaan dan 
cacat mengalami kondisi ketidakberdayaan dan gambaran dan citra diri yang j d , , Ill!'• t,111 11111111 rn mperoleh pengetahuan perilaku, secara bertaliap agar . 
rend ah dikalang~n mas_yarakat. Kondisi tersebu_t menyebabkan penyandang 1· l 11p v 1 111, 11d,,pi1I k 111 kembali ~en~~tahuan mengenai pengendalian diri ~a~ 
cacat mengalamt kesulitan dalam melakukan mteraksi dengan lingkungan 51 

111,. 1111111 v IIIII 11 1 I pat pada individu. Penyandang cacat perlu rnernpelaiari 
masyarakat sekitarnya. Goffman sebagai-mana dikemukakan oleh Johnson (1990), e,,, J 1111 111 1111 llfl unakan surnber-surnber masyarakat, bagaimana untuk 
mengungkapkan bahwa masalah sosia/ utama yang dihadapi penyandang cacat J· 

0111, lllJ, 1111 lltiiik1111<Jtln supaya kemampuan fisiknya dapat dimaksimalkan, dan 
adalah bahwa mereka itu 'abnormal' dalam tingkat yang sedemikian jelasnya 4 

11111111111 111 111p, 111IC'h k mbali sebanyak mungkin kemandiriannya. 
sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengan I ui 1 · k Ad d 5 if 

. . . II I 1111 It I ~. h1,11<J, yang anggotanya menga arm ecacatan, am an 01 er 
mereka. Lmgkungan sekitar yang telah merrnberikan stigma kepada penyandang D k b 

I 
k I d I · I t k 

. . . 111 J•• 11111111, 11111 .ikan a iwa e uarga an anggotanya yang am per u un u 
cacat, dirnana penyandang cacat dipandamq tidak mampu dalam segala ha/ I ju h b d I · I h b b h 

• 111 111i 1l1i 1111 l,,u1.1/m na u ungan engan satu s.ama amnya tea eru a . 
merupakan penyebab dan masalah tersebut. 111 . • 

h 111 1111111111!1 untuk mengetahui siapa yang mengambil alih peran dan funqs], 
Dalam menghadapi kondisi ini, yang haruss di/akukan oleh penyandar.g cacat K , 111 ll/tit lll,t ,IIHJC)Ot keluarga dan penyandang c,acat merasakan perubahan 
menurut.Goffman adalah ber~saha untuk merngatasi _asumsi neg at if yang diberikan I 01111 

1111111111111 1111 vobut, dan bagaimana keluarga sebaiqa] suatu unit ekonomi dan 
orang lain dengan rnernperlihatkan bahwa kecuaf yang berhubungan dengan Pl II I ,II, Ii l,,lt 1111,1ubah keberfungsiannya. . 

' " so . ! 

, , t ,I 11111o1 y,11,1k,1I. t< 11,y taan sebagaimana terrngkap diatas mengarah kepada 
1111p111,111 f 1,1ltw,1 I c 11y rnd ng cacat. keluarga fan masyarakat adalah sasaran 

,1111 p 111li/11,1,111 c l,111 I ndidikan dalam rangka menahami dan mengerti kecacatan 
,,1, 1,11,11,11111111km ng tasinya. 

1·, 111, 1111 ,111 1111•111w11.il k butuhan penyandanj cacat, sebagaimana halnya 
1,1,I 111 11111111!,1/1,1•, pP11n s lahan yang dihadaphya, tidak hanya menyangkut 

at itu sendiri, melaincan terkait keluarga penyandang 

II J 1111, 1,.,il,11,1,y,1 y.11111 c "' ,11 nu dlil mornpu brlnt r ksi s cara normal dengan 
,,111 I 11111 il,111 1111'illl1il,1111/ orn i, k butuh n, an k pentingan secara penuh 

J 11 It 1ll1v,1111o11111•,l,1 /,1/1111yc1 y111 m mpu. 

1, 11 ,111 l11•tl1,1q11I <Jt1mb r n tentang pemasalahan penyandang cacat 
II llilt,11 l1,1i1w,1 1 rm s lahan yang ditadapi penyandang cacat tidak 

seringka/i memunculkan efek-efek isikis yang negatif seperti pesimisti s, 
masa bod oh, malu bergaul, putus asa. pemarah, terkadang agresif dan 
memiliki rasa harga diri yang tinggi s!J<ali. Masalah pendidikan, menyangkut 
keterbatasan dan ketidakmampuan ,enyandang cacat untuk mempero/eh 
pendidikan khusus yang mereka p-rlukan dan ketidakmampuan dalarn 
menjangkau pe/ayanan pendidikan )ang ada. 

2. Masalah keluarga, menyangkut perakuan yang sa/ah dari orang tua atau 
anggota keluarga lainnya terhadap anggota keluarga yang mengalam; 
kecacatan. Mereka dipingit atau diku·ung tidak boleh keluar rumah karena 
malu, tidak disekolahkan dan tidak boleh bergaul dengan teman sebaya, 
dan tidak mendapatkan kasih sayangsebagaimana anggota keluarga yang 
/ainnya. 



fl hi 1111 IH rb gai perundang-undangan yang diberlakukan di berbagai 
J I M,,)11 \ p rti di lnggris, Kanada, Singapura, Jepang, Pakistan dan 

111 , 1~ •,, 1 lk,11 di dalamnya terkandung makna bahwa untuk memberdayakan 
fl 1111 l,11111 t ,1 t perlu adanya aturan tersurat dan pelaksanaan secara 

11 11 li,1111 p n rlma manfaat dari kebijakan/ perundang-undangan. Dalam 

1, I ,111 1111y,, cJ ri perundang-undangan tersebut mengatur hak penyandang 
,, 1,.u11lr,11,1n selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

undangan Penyandang Cacat di berbagai Negara 

I AKAN PENANGANAN PENYANDANG CACAT 

1 1111111,,1, ,1, .it 111.11111 u b rpr stasi di bidanqnya. lebih-lebih setelah 

111 1 ,1t,1 p,,, , I" , ,clidil i111 t1ltlu r h bilitasi sosial dan penyantunan. 

11 11 1 111 ,11111 •.t •111111 muncu] dalah, "Apakah benar penyandang cacat 

11 111 11q.i11y.i llu ndiri penyebab utama mereka menutup diri? 

1 1 11, 11,,,p 1111 lrnkan sebagai refleksi atas masih adanya pandangan 
11111 11 ,1111,11.1 •,t'I>, i n kecil masyarakat terhadap potensi penyandang 

, t111.i p1•1 t .iny an terse but mungkin benar pula adanya. Artinya, 

1111111 111 ~1·rl11.1 d , nya saling mempengaruhi, sebab memang ada unsur 

111 ,11,1~ ,11 I 1.1 I· 1 , orangan, komunitas maupun strata sosial tertentu 

1111 I 11'111111 o11 .iu kurang res pons if terhadap peningkatan harkat dan 

,1111111,.11 p,•11y,111d 111 cacat. 
I' ,1, 11 111111.il1,11111n terhadap kompleksitas permasalahannya, maupun 
JI d11l1 u 111y.i 1, 1 h dap pemberdayaan penyandang cacat, bagi mereka 

111 111 1111 J I s sikapnya kurang mendukung terhadap usaha-usaha 
p penyandang cacat. 

1. Kondisi sosial penyandang cacat pada umumya dinilai dalam keadaan 
rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun 
kemasyarakatannya. Kondisi inilah yang membawa situasi sikap mereka 
belum seluruhnya proaktif memanfaatkan lembaga sosial pendidikan yang 
ada sebagai suatu kebutuhan. 

2. Secara ekstern, masih ada keluarga yang menyembunyikan anggota 
keluarganya yang cacat terutama di pedesaan. Di sisi lain, masih ada 
masyarakat yan_g memandang dengan sebelah mata terhadap keberadaan 

"dan kemampuan para pe~yandang cacat.· Padahal tidak sediki; dari para 

1. Penyandang cacat usia bayi, kebutuhan dan peluang yang harus diberikan 
adalah menyusui dan bermain untuk merangsang perkembangannya. 

2. Penyandang cacat usia anak, kebutuhan dan peluang yang harus diberikan 
adalah bermain, komunikasi, merawat diri, berpindah tempat sendiri, dan 
sekolah. 

3. Penyandang cacat usia dewasa, kebutuhan dan peluang yang harus 
diberikan adalah bermain, komunikasi, merawat diri, berpindah tempat 
sendiri, sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berperan dalam 
keluarga dan masyarakat, mencari nafkah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan berbagai masalah dan kondisi 
objektif yang dihadapi penyandang cacat adalah: 

Kebutuhan penyandang cacat lainnya, disampaikan oleh Feria! dan Slamet (1998) 
yang mengklasifikasikannya kedalam tiga tingkatan usia kecacatan yaitu bayi, anak 
dan dewasa berikut ini. 

Pengakua n seperti rtu harus ditambah dengan kesempatan bagi keluarga 
untuk menerima pertolongan untuk melakukan perubahan-perubahan untuk 
kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat secara maksimal, sehingga 
keluarga bekerja keras untuk keseimbangan baru dan kepuasan. Kekurangan fisik 
harus diterima, konsep diri dikuatkan untuk tingkat kesesuaian kenyataan antara 
sekarang dan masa lalu, dan masih ada harapan serta keluarga harus menerirna 
kenyataan perubahan dan menerimanya secara penuh. 



i Meski mengacu pada ODA lnggris, ODP: 
i juga dipengaruhi UU penyandang cacat 
i Perancis. Sela in lebih lengkap, juga ketat 
jdalam_i_mplementa5.i: -- .... - ....... 
j Tidak ada undang-undang khusus 
i karena UUD Jepang sudah menjamin 
i hak penyandang cacat. Di Jepang pula, 
i terdapat pantai pertama yang aksesibel 
i bagi penyandanq ca cat untuk sunbathing 

............................. . · . 
! National Policy for Persons ! Meski terqolonq bar~i"uu P~ki;~~~ 
: with Disabilities 2002 ! sanggup menann-pung aspirasi warga 

j penyandang cac::at terutama soal 
. - _ ,- L~.~5.~.?i_li~~.5..~~ .. tennpat ibadah. 

······················ .. , ... J 
j Meski mengac; pada DDA lnggris, ODA 
! juga dipengaruhi UU penyandang cacat 
i Perancis. Selain lebih lengkap, juga ketat 
, dalam implementasi. 

~-- - - ' ss: -~ ~'- -~ - • • -, ' - -.J 
ANALISIS KEB/JAKAN PEMBERDAYAAN DAN PER~INDUNGAN SOS/Al PENYAfuOANG CAci>.i· . ·;:-.i :~· 

4~-' >~-- -- ·_--_ - -~ ::· .:,,: __ - - 2. KONISEP PENYANDANG CACAT, PEMBERDAYAAN DAN PERLIN DUNGAN SOSIAL - ; 
MenggagasAltematifModelKebijakan~osialPenyandangCacat - • '-. ,.-"; ·· -,~;.::,.·~, .. • 0 -~ -, ',· • _ W J 

- - ' . - . . . ,'. - - - : _-:\,·:,:- :{~/ .. -: - __ :-: ~---- ~.\ . ' 

11111 l,111t I lJndang1 Norn or 19Tc1hun 2011 tenta ng Pengesahan Convention 

, ,,, 1/11• 11/rJhl of Persons With Disabilities .(Konvensi Mengenai Hak-Hak 

I', 11y,111d,111 Dlsabilitas). 

Ii ll11d,111q lJnd ng Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

N 1 11111,1', 

1111, l,HHI Lind ng Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 

l 1111l,11111 lJ11d ng Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

l l11d,11111 l111 I ng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

U111I 11q llncl ng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

111 ll11d 11q l In I ng Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

i\11 111,111 J,11 n;· 

II I l11d 1111 tin I ng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk; 

I ll11d 11111 ll11cl ng Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

11111 l,11111 Und n91 Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanqanarn Fakir 

Ml kltr, 

I 11 111 1111.iy,1 111d111d1111 i, menghormati, memajukan, dan rnerneiuhi hak 

lt fl 11y,111d,11111 < c1 tll, P merintah Indonesia telah membentuk berbagai 

, 1111111 111•111111,11,c undangan yang mengatur pelindungan terhadap 
11 111d,111q c ,1< .r , ll rb gai peraturan perundang-undangan tersebrt antara 

Ill 

ll11d 11111 l J11d,• g Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan l.nak; 

I• l h11 l,111q I J11cli111 Norn or 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Ca:at; 

ll11d,11111 l J11dc119 Norn or 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManJsia; 

11111l,11111 111 H l,1n Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak; 

IJ11d, 11q I Ind.in Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

I l11d,111q I l11d,111 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

lf11d,1111 I 1111 l,ing Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si stem Pendidikan 

N,1· 11111,11, 

,nd 111<J urd, ng, n tentang Pengandang Cacat di lncbnesia 

' 
··········/ 

i 

i lnggris memilki UU yang pelaksanaan 
j dan pengawa:annya sangat serius. Ada 
j kementerian fhusus yang menangani 
i masalah penyrndang cacat, Ministry 
j of Disability People. Bahkan di kabinet 
j Tony Blair, terdapat seorang menteri 
! penyandang tmanetra David Blunkett, 
i Menteri Urusan Perumahan dan 
i Perkantoran 

Dlsablilty 
Discrimination Act 
1995 
Special Educational 
Needsand Disability 
Act 2001 
Disability 
Discrimination Act 
2005 

! . 
i Australia 

i Amerika 
i Serikat 
I 

r- .... i Pakistan 

t 

i Jepang 
i 

/ Singapura 
! . 

} 
i Kanada 

___ __) 
j Americans with Disabilitie i Memasukan batasan kesehatan seperti 
i Act 1990 j HIV/AIDS, autis, cdrugs abuse, parkinson 

i sampai dyslexya,, phobia dan trans- , 
i sexuality sebaqau penyakit yang penderita-1 
j nya masuk dalarrn golongan penyandang ' 
j cacat. UU ini mennicu kontroversi karena 

. / .. implikasi_nya_yan19._lu_a._s_: . _ . 
j Disability Discrimination i Mengacu ke ODA\ lnggris tapi dipengaruhi 
! Act 1992 j ADA Amerika. DD)A Australia dikenal 

f· karena sangat rimci mengatur hak 

, ----·--- ---·------•---; _) ~-'=nyanda.~~-~_<:~~-- ----- .. ----·--·-·---·-- 1 

NEGARA J - < UU-!(ECACATAN - I ' .-KETERANGAN'.-; - - .i ~- . ~~ - ~ . -. . .. -- ~ -~ .,., .. 
j lnggris 

Tobe/ 2. 

U11da11g-U1ula11g Kecacatan di BerbagaiVegara 



/ / 1 I, II I 

111111 111 ~, ,nv• 11, lnl dalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin 

1111111 11.,k Ian kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang 

II I ,lilt,,.. 1•1, ,1 nghormatan terhadap ma rtabat penyandang disabilitas 

Ii 11 ,11,.,ql,111 y ng tidak terpisahkan (inherent dignity). 

11///1,111 Nvuara 

w 111,.111 111, J,l merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, 

111 I lttl pi 11y1 u Ian peraturan perundang-undangan, hukum dan 
111,1111.11,1 I d,u I tlap negara, termasuk mengubah peraturan perundang- 

t k I I S a n dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap 1111 lllff,111, I 

I I bllitas baik perempuan maupun anak, menjamin I" IIY II II 11111 • • . 

1, 
n t 1· lp,t• I p ny ndang disabilitas dalam segala aspek kehrdupan sepertt 

fl' 1t1 lldl~ 1111, k s hatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta 

p, 111,111! ,1,11,111 t knologi, informasi dan komunikasi. 

1,,~ 11,1~ 1•1,11ynndang Disabilitas 

11 1111, 11y.in ng disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

uu ~,) un, tld k manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari 
,.11111,1 I, k kerasan dan perlakuan semena-mena, serta memilik'. hak 

I I p tka n penqhormatan atas integritas mental dan fislknya 1111111 Ill II I 

I 1 1, 11~,111 k samaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak 

111111 111111cr ip tkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka 

111 ,111111.111, ertadalamkeadaandarurat. 

1111,11111,.111 i\/ dan Pengawasan Nasional 

r 
1 

,, 11,1 l' l1tik harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani 

11, 1 ,,f,,h I nyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait 

P 1,1~ 1111,i.m Kon.vensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di 

1, ,11 ,~ •11 p, m rlntah untuk memfasilitasi tindakan tersebut. 

I Ill 111 11 f.1,.,11 k,111 kt 11m n h k. Oleh karena itu, pengakuan bahwa 

fl 11111111•1, 111 1d,1,.11k n dis bilitas merupakan pelanggaran terhadap 

111 ,1 ,11.11 d,11111 l,11 yan m I kat pada setiap orang. 

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama 
bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan liogkungan dan sikap .rnasyarakatnya dapat 
inenemui harnbatan "yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, 
tidak menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki 
komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Pokok-pokok isi konvensi yang 

harus disepakati oleh setiap Negara yang menandatangani termasuk Indonesia 
adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan 

Perkembangarr terbaru kebijakan dibidang penanganan penyandang cacat, 

ada I ah dengan ditetapkannya Undang-Undang Norn or 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang ini menguraikan 

berbagai hak penyandang cacat dan kewajiban pemerintah untuk memberikan 
pelayanan, perlidungan dan penegakan hak penyandang cacat. 

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan 
menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan 
konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan 
tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, 
melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang 
pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang 
disabilitas. 



111p, 1 1,pk,1n penyandang cacat menjadi tenaga kerja terampil produktif 

11 111 11111111, I wiraswasta, sebenarnya telah banyak dilakukan oleh 
, 1111 11111 ilt m I lui Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga kerja dan 

1 11 1111,11,1 I. M lalui proses rehabilitasi sosial dan pelatihan ketrarnpilan, 
I .1 dip I lapken menjadi tenaqa kerja terdidik, baik untuk magang kerJa 

11,1111 .1•., y,11111 k mud h n bagi penyandang cacat, baik aksesibilitas dalam 
11111111~ 1,·.II 111,1111 un nonfisik seperti pada jalan umum, bangunan umum, 

1111 111.111 11111111n, m upun pada tempat-tempat pada pelayanan khusus yang 
I 111 1·ld11qq,1 ,n mungkinkan semua penyandang cacat dapat melakukan 

11v11,,·, 1.,11p 111 rus menemui rintangan atau kesulitan-kesulitan secara fisik 
1111 I' 1 I•, 11 t I-hotel berbintang di Indonesia memang tumbuh dengan 

1 , ,I II f t.ihun ke tahun. Namun, masih sedikit hotel yang menyediakan 
1 1111 , ,11 .iupun kebijakari untuk memuda hkan penyandang cacat saat datang 
11111111h1o1p CK MPAS.com -17 Peb 2012) 

11i 1111 1,111 p11I, kesamaan kesempatan untuk aspek yang lain, yaitu 
I' 111111 id iy,11111 p nyandang cacat. Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 
1 1111 lll'C,,1 k n bahwa perusahaan negara seperti BUMN dan BUMD 

111111111111 p, 111•,,1h n swasta seperti yang tergabung dalam Apindo, KUO 
1 11 y.111q f,1l1111y harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang 
I' 11v,11111,11111 ll l yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang 
111 1 .111q~ 1111111 untuk setiap 100 orang karyawan, tan pa diskriminatif dalam 

1,. 11q11p,il 11111 untuk pekerjaan dan jabatan yang sama. 

M, 11111111 k, t ntuan Pasal 28 Undang Undang No 4 Tahun 1997 tersebut, 

II I 1111,111,111 t rhadap ketentuan Pasal 14 dimaksud diancam dengan pidana 

1111111,1.111 1 l,1111 -lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
11 1111.1 •,, 11 I dengan ketentuan pasal tersebut, tidak ada alasan bagi 

11 , I 11qq,11,1 J sa fapangan kerja mempersulit penerimaan tenaga kerja 

1 11 1111,111 I c t. Mempersulit tenaga kerja penyandang cacat untuk 

111 d,tl,1111 uatu lembaga atau perusahaan atau kegiatan ekonomis/jasa, 
1 111 d ,p,11 II nggap diskriminatif, juga merupakan tindak pidana yaitu 

Penyandang ca cat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang jug a memiliki 
kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam 
segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya warga negara 
Indonesia yang lain. Kini, pengakuannya telah dikuatkan secara hukum melalui 
Undang-Undang No 4 Tahun 1997, diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah No 
43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Cacat. Bagi penyandang cacat sendiri, terbitnya perundang-undangan tersebut 
disambut sangat gembira karena dasar pijakan untuk perbaikan nasib telah 
ada landasan hukumnya. 

Peluang untuk mendapatkan kesamaan kesempatan, seperti pendidikan, 
ketenagakerjaan/pekerjaan, iklim usaha perlakuan yang sama dalam berbagai 
aspek kehidupan dan penghidupannya secara resmi telah dijamin oleh 
undang-undang. Bahkan dalam rangka mewujudkan peluang kesamaan 
kesempatan dan perlakuan dimaksud, secara tegas diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah No 43.Tahun 1998. Setiap pengadaan sarana dan prasa~ana umum 
yang diselenggarakan pemerjntah dan/atau masyarakat wajib menyediakan 

3. lmplementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

f. Laporan Negara Pihak dan Peran Ko mite Pemantau Konvensi Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas 

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) 
tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat 
setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau 
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh 
Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana 
meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite 
juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite 
Pemantau lnstrumen Hak Asasi Manusia lnternasional dan badan-badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. 



Pertama, tu rut aktif memasyarakatkan peraturan perundang-u ndangan untuk 
penyandang cacat terutama bagi kelornpok masyarakat yang potensial. 
Kedua, mendorong masyarakat penqusaha semakin terbuka untu~ -, menerirna 

-, tenaga kerja penyandanq cacat. Ketiga, rnelakukankeqiatan pembinaan atau 

, 1111111 ,1~ I I m masyarakatkan peraturan perundangan untuk penyandang 
1 1111 1,i.1 l>,1<JI kelompok masyarakat yang potensial. Kedua, mendorong 

1111 11q11 ,111 semakin terbuka untuk menerima tenaga kerja penyandarig 
I " 111 l.rkuk n kegiatan pembinaan atau pelatihan, sehingga produktivitas 
11 ,, dllillll s penyandang cacat semakin berkualitas. Keempat, menjadi 

1,111111 ,11,111 m dlator bagi kepentingan penyandang cacat di satu pihak dan 
I lnstitusi di lain pihak. · 

111111,111 I Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
I I 11 111 111111 1 I~ ,111 k wenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

I 1111111,111 111,1•,y,11, katnya, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan 
,, 11, 111 v 11111 1,i rk mbang di masyarakat. Berdasarkan undang-undang ini, 

111111 h,11,11 .in bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan lebih 
II I, 11 1·, 111,•lllll h Daerah, karena dengan otonomi daerah pengambilan 

1111 11 I, I ,Iii ~ 11.it otoritasnya dibanding sebelum berlakunya Undang-Undang 
I 111111 1111111 y.in diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004. 

, 111,111 pol1•11 I sumber daya masyarakat semakin dikembangkan karena 
, 1 ,11111111111 I rah harus mampu mencukupi kebutuhannya atas dasar 

, , ,l.11 1,111 I mikian halnya dalam pemberdayaan potensi penyandang 
tld .~ 1,11 11 1 up kemungkinan menjadi suatu paradigma baru karena 

J If 11 I 1'1 111 rlntah Daerah dengan kewenangannya akan terus mendorong 
1 , ~11.11,111 masyarakat baik perorangan, kelompok maupun lnstitusi 

kan kepeduliannya. Jika selama ini kepeduliannya sebatas 
111,1~,1 k depan diperluas dengan kepedulian di bidang yang lain 

M RDAYAAN PENYANDANG CACAT 

It 

I 111, 111, , l1lr HltJ produkrfvlras kerja dan kredibilitas penyandanq cacat 
111 11, I 11•1 ~11.illt . Keempat, menjadi penghubung atau mediator bagi 
1 111ll,q.i11 p 11yt1nd ng cacat di satu pihak dan kepentingan diberbagai 

Pengerahan potensi sumber daya masyarakat semakin dikembangkan 
karena esensi otonomi daerah harus mampu mencukupi kebutuhannya 
atas dasar swadaya daerah. Demikian halnya dalam pemberdayaan potensi 
penyandang cacat, tidak menutup kemungkinan menjadi suatu paradigma 
baru karena disentralisasi. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya akan 
terus mendorong berbagai kekuatan masyarakat baik perorangan, kelompok I 

maupun lnstitusi supaya mengembangkan kepeduliannya. Jika selama 
ini kepeduliannya sebatas menyantuni, maka ke depan diperluas dengan 
kepedulian di bidang yang lain seperti: 

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
dan keinginan yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan undang-undang 
ini, tersirat suatu harapan bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat I 

akan lebih fokus bagi Pemerintah Daerah, karena dengan otonomi daerah 
pengambilan keputusan lebih kuat otoritasnya dibanding sebelum berlakunya 
Undang · Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang 
-Undang No 32 Tahun 2004. 

ma upun untuk berwiraswasta. Bahkan usaha serupa dilakukan oleh beberapa 
yayasan sosial, meskipun masih terbatas jumlahnya. Kegiatan dirnaksud tidak 
hanya tertuju bagi penyandang cacat tubuh, tetapi juga bagi penyandang 
cacat mental, rungu wicara dan tuna netra. Permasalahan yang dihadapi pasca 
pendidikan antara lain bagi yang berwiraswasta. Karena mekanisme pasar 
terkadang menuntut persaingan yang sangat kornpetitif terbatasnya modal 
dan pengaruh disabel, serta kekurangan lain yang melekat sejak awal, setelah 
membuka usaha terkadang kita jumpai usaha mereka" berjalan di tern pat" 



Kejadian dan situasi seperti ini menjadi tontonan biasa. Resiko yang timbul, dari 
setiap adanya ketidak puasan individu yang berbaur ke da/am kelompok selalu 
diirimgi dengan tindakan unjukrasa yang anarkis. Seolah-olah hanya satu-satunya 
cara yang mujarab untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal dibalik itu 
baqaimana kepentingan orang lain yang terkena imbasnya. Sarana prasarana fisik 
sepertl banqunan rumah, toko, kendaraan pribadli dan umum, fasilitas sosial dan 
umurm hancur. Bahkan diantaranya menimbulkan lkecelakaan dan korban jiwa bagi 
pelakunya dan orang lain di sekitarnya. 

-erjadinya resiko ini seringkali banyak dial,mi warga. Pada saat awal terjadinya 
lrisis ekonomi yang merembet pada krisi'. kepercayaan terhadap para pelaku 
pemerintahan, di /ingkungan masyarakat ertentu seringkali terjadi kekalutan 
stuasi. Suharto (2005) mencatat di awal 199'. berbagai kerusuhan sosial terjadi di 
Stubondo, Jakarta, Tasikmalaya, Sanggau La:Jo, Rengasdengklok dan di tempat 
l,innya di Indonesia, Dalam beberapa hal merunjukkan adaya gejala kecemburuan 
sosial dan disintegrasi sosial yang bersinggLngan dengan faktor pengangguran 
dan kemiskinan. Dari kejadian tersebut tidak sediklt yang terkena resiko kecelakaan 
yang berakibat pada kecacatan dan kehilanga1 pendapatan. 

Para pelaku ekonomi kesulitan dalam berproduksi alasan biaya produksi yang terus 
meningkat. Investor mengalihkan modal usahanya karena alasan keamanan kurang 
terjamin. Jumlah pengangguran semakin bertambah akibat Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) dan kondisi sumber daya maru.sla khususnya penyandang cacat 
yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha. Situasi yang tidak 
diharapkan ini menjadi kenyataan sedangkan upaya perlindungan sosial masih 
belum maksimal. Ketidakpuasan individu yang berkembang menjadi kebencian 
kolektif menebarkan berbagai konflik sosial yang begitu terbuka, anarkis dan brutal. 
Selaras dengan pendapatnya Soelaiman (1996) menyatakan bahwa sebab-sebab 
ketidaktertiban um um adalah ketimpangan pendapatan, kesempatan, pendidikan, 
perumahan, dan pelayanan masyarakat. ketimpangan kaya dan miskin, antara 
putih dan hitam. 

ersebut, serta jaminan untuk tunjan gan ke/1arga pan anak. 

Upaya Perlindungan sosial (social protection) yang disediakan masyarakat bagi 
penyandang cacat dilakukan untuk menanggu langi resiko-resiko yang dialami 
setiap warganya termasuk penyandang cacat. Diantaranya seperti menghindari 
atau menanggulangi teradinya resiko kehilanqain pendapatan dan memberikan 
pelayan medis bagi yang terkena resiko kecelak:aan kerja, Hal ini sesuai dengan 
Thomson dalam Sentanoe (1982, h. 29) bahwa perlindunqan sosial yang diberikan 
oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untiuk resiko-resiko atau peristiwa 
peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkiin untuk menghindari terjadinya 
peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakiibatkan hilangnya atau turunnya 
.sebaqlan besar penghasilan dan untuk memberttikan pelayanan medis dan/atau 
jaminan keuanqan terhadap konsekuensi ekornoml darei terjadinya peristiwa 

E. PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG CACAT 

Dengan demikian, diharapkan perluasan peran tdak hanya pada unsur masyarakat, 
tetapi juga oleh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menurut kapasitas, 
kewenangan dan kemampuan yang dapat diperbuatnya untuk penyandang cacat 
termasuk dalam hal ini rekruitmen CPNS bagi penyandang cacat oleh instansi 
pemerintah. Melalui keterpaduan dan kerja sama ini para penyandang cacat 
sendiri semakin menyadari pula bahwa "bukan ikan dan bukan pancing yang 
diperlukannya, tetapi ilmu memancing yang dibutuhkan"(Gemari Tahun X/Oktober 
2009) 

Untuk mendorong masyarakat penyandang :acat berusaha, Dewan Pengurus 
Daerah Persatuan Penyandang Cacat lndoneia (PPCI) Provinsi Sumatera Barat 
menyerahkan bantua n usa ha ekonomi produkif senilai Rp. 3.000.000 perorang."Di 
tahun 2012 ini, kita menyerahkan kepada tga masyarakat penyandang cacar 
di Kota Padang yang berusaha," kata Ketua EPD PPCI Sumbar, Jhoni Aulia usat 
menyerahkan bantuan usaha ekonomi profuktif penyandang cacat. Jhonl 
mengatakan bantuan ini merupakan bantuan skonorru produktif yang diberikan 
kepada penyandang cacat yang memiliki usiha. "Kita tidak ingin masyarakat 
penyandang cacat dianggap pengemis alias penlnta-rninta. Padahal, penyandang 
cacat bukan pengemis," katanya. (padangmediacom, Minggu 8-1-2012). 



dllaksanakan di masa yang akan datang. 

•l'H r n kegiatan analisis kebijakan penyandang cacat adalah: · 

P laksana kebijakan di Kementerian Sosial khususnya Direk 
oslal Orang Dengan Kecacatan, 

In tansi Pemerintah pusat lainnya yang menangani kecac •· 

In t nsi/dinas sosial provinsi, 

r nisasi masyarakat dibidang kecacatan baik tingkat 
I rovlnsi (YPAC, PPCI, HWPCI, BPOC, dll) 

K I ngan perguruan tinggi 

K lompok pegiat penyandang cacat, 

mbaga Swadaya Masyarakat di bidang kecacatan, dan 

I I nyandang cacat itu sendiri. 

11 ,1t, n analisis kebijakan penyandang cacat didasarkan pada: 

rnaupu berkenaan dengan aspek kelembagaan, mekanisme kebijal 
kuntabilitas pelaksanaan kebijakan; 

Membuat rekomendasi berupa operasionalisasi alternatif kebll= ., 
y ng dipilih dari beberapa program atau kegiatan yang SE: , , 

Merumusan berbagai masalah, kebutuhan dan hak penyand ng cacat. 

Melakukan analisis terhadap implementasi berbagai kebijakan/ gram 
pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang cilr~t, baik yan(l 

I nl m pelaksanaan evaluasi kebijakan penyandang cacat ini dilakukan dengan 

. KERANGKA FIKIR 

I 111gkah selanjutnya dapat diupayakan dengan membentuk sistem dukunga dan 
111 numbuhkan kepercayaan untuk mendorong semangat bagi pengurus Forum 
Wlirga sehingga mereka mampu untuk terus bekerja bersama warga serta pihak lain 
y,ing dapat memberikan kontribusi jaringan kerjasama dengan warga masyarakat. 

Kerjasama antara warga rnasyarakat dengan imposed groupnya itu bisa 
memudahkan pengaksesan sumber yang diperlukan wagra di lingkungannya. 
Hanya tinggal bagaimana langkah kebijakan yang relevan dapat dilakukan dalam 
mengemas relasi dengan kelompok masyarakat (internal group) dan imposed group 

tersebut sehingga bisa menguntungkan berbagai pihak. 

Diantaranya pelaksanaan pengobatan murah yang dilakukan bersama Rumah 
Zakat bekerjasama dengan pelaku ekonomi sebagai perwujudan tanggungjwab 
terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini sebagai salah satu contoh nuansa terjalinnya 
kerjasama diantara warga masyarakat, dunia usaha, LSM, pemerintah dan unsur 
lainnya. Hal ini dapatterus diupayakan dan bah kan ditingkatkan untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi warga masyarakatloka dengan tuntunan kebijakan secara 
memadai. 

Penguatan dan pengembangan jaringan kerja dan kemitraan penting dilakukan 
bagi pengembangan lingkungan masyarakat khususnya penyandang cacat yang 
tidak dapat bekerja dan berpenghasilan kurang memadai dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki 
kondisi seperti ini akan memberikan inspirasi dalam mengembangkan pola 
kemitraan (kolaborasi), dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Bagisebagian warga yang mern iliki tingkat pend a pa tan lebih bisa mengasuransikan 
dalam bentuk asuransi jiwa at au kerugian pad a lembaga asuransi formal. Narnu n 
sebaliknya bagi mereka yang pendapatanya kurang memadai menjadi bertambah 
kesulitannya. Rumahnya hanc ur, kehilangan pekerjaan dan salah satu anggota 
keluarganya menderita sakit permanen/cacat bahkan meninggal dunia. Siapa 
yang menanggung atau membantu meringankan beban kerugian mereka. 

Dal am situasi seperti inilah upaya-upaya perlindungan sosial bagi warga masyarakat 
khususnya penyandang cacat yang tidak dapat bekerja dan berpenghasilan rendah 
perlu diperhatikan. Mengemba ngkan jaringan kemitraan warga masyarakat lokal 
dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan salah satu alternatif yang 
bisa dilakukan. 
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