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llul u lnl dihar pkan dapat menjadi inspirasi rnenuju langkah 

,11.it Is d lam m nggagas Alternatif Model Kebijakan Sosial yang 

l,1 'I 111 ik f d P nyandang Cacat. 

K i tan analisis kebijakan untuk tujuan pengembangan model 

k bijakan kedepan seperti ini masih belum banyak dilakukan. Oleh 

karena itu upaya ini diharapkan dapat rnernberikan kontribusi 

untuk rnemberikan landasan filosofis, konseptual dan empiris 

i pengembangan kebijakan kedepan. Bahwa ada ungkapan 

yiJ g bersifat mengkritisi kebijakan yang selama ini dilaksanakan 

merintah, hal ini semata-mata merupakan tinjauan independen 

cl ri perguruan tinggi yang telah melakukan kajian bersama kami, 

l JI m hal ini Pusat Kajian Kebijakan Sosial dan Pernbangunan 

"kol h Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. 

!. M mbuat relomendasi berupa operasionalisasi alternatif 

k bij kan yarg dipilih dari beberapa program atau kegiatan 

y ng sedang can akan dilaksanakan di masa yang akan datang. 

2. Melakukan analisis terhadap impleementasi berbagai kebijakan/ 

program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi 

penyandang cacat. 

1. Merumusan berbagai masalah, kebiutuhan dan hak penyandang 

ca cat. 

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang 

Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, kami 

mengadakan analisis kebijakan dengan pendekatan model 

Retrospektif. Analisis kebijakan dllakuk n terhadap akibat-akibat 

kebijakan setelah suatu kebijakan dlimplementasikan. Model ini 

biasanya disebut sebagai model evaluatlf k rena banyak melibatkan 

pendekatan evaluasi terhadap dampak; k blj kan yang sedang atau 

telah diterapkan. Dalam pelaksanaan ev, lu I kebljakan ini dilakukan 

dengan cara: 

Puji syukur karn panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala limpahan karunia, taufik 

dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

buku "Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 

Penyandang Cacat: Menggagas Alternatif Model Kebijakan Sosial 

Penyandang Cacat''. 
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M,t",,il,,h k cacatan juga terkait dengan masalah, sosial lainnya yang dihadapi 
p, 111yo111 I n cacat, seperti -keterlantaran, kerniskinan., ketidakberdayaan, tindak 

I lllll.llHJ Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan 
lio11iwo1 I nyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

1!.1111/,11,n, m ntal, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 
Ii.ii 11l1,1ti111 baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Penyandang 

1 ,11 ,11 cllkl ifikasikan dalam cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental 
(1 ,1( ,It <J nd ). Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan yang 
r,11• 111pt'ng, ruhi aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar rnanusia 
did ,,l,1111 llngkungan sosialnya. 

1'1•1111 ngunan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai 
1.11.il k sejahteraan sosial yang layak dan bermartabat. Sasaran pembangunan 
o l.tl ,1d lah seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat 

y,11uJ 111 nyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah 
I 1 1 ),,ht r an sosial yaitu penyandang cacat. 

A. LATAR BELAKANG 

PENDAHULUAN 



11,111111in,1n kondisi permasalahan, kebutuhan dan hak penyandang cacat. 

11 , I thn na upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap 
1 , tty md ng cacat. 

11 1 I 1lm na harapan program pemberdayaan dan perlindungan sosial 
I, , I I nyandang cacat. 

d,111111·1 I 11(11111 n sosial penyandang cacat di lingkungan Kementerian Koordinator 

lthl,111q I, •,('j,1ht raan Rakyat (KEMENKOKESRA) dengan fokus kajian: 

~, 11,11,111 kt)!. n ini dalam rangka menggagas satu Model Kebijakan pemberdayaan 

OKUS KAJIAN 

A1 ,1 k bijakan/program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang 

,, •h, rusnya dilakukan bagi penyandang cacat. 

Im na implementasi pelayanan sosial terhadap penyandang cacat. 111 

11, 1d,1•,11il ,111 I, t r b lakang diatas, maka rumusan masalah kajian kebijakan ini 

. RUMUSAN MASALAH 

kt •,1• ,tilt •1 ian R ky t (KEMENKOKESRA). 
),111!111,111 ' 

111.1,1.i .. u l .11111,il lr'I ', •1 ut. u1 y p nang n n yang lebih serius, bersifat multisektor 

i1.111 dlj,il,1111,111 •,c• 11 l rkoordinir d n terintegrasi, sangat penting untuk 

1,11'111,1111111 p1•11w11uh n d 11 p rlindungan kebutuhan dan hak para penyandang 

1 .u ,ii I lpo1y,1 p 'flan n n ini dimaksudkan agar para penyandang cacat 

111, 1,q1P111l1•l1 I rlin lungan dan jaminan sosial yang lebih baik, sesuai dengan 

Ii.iii ,,1 d,111 111,11 ab t kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan satu kajian atau 

,111.ilhh I 11 1 , na n dengan kebijakan penyandang cacat dibidang kesejahteraan 
11 g gas satu model kebijakan dan program perlindungan dan 

ny ndang cacat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

sasaran pelayanan maupun fasilitas pelayanan yang diberikan. 

Menurut Pu sat Data dan lnformasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial RI Tahun 2009, 

jumlah penyandang cacat sebanyak 1.541.942 orang. Mereka perlu memiliki sarana 

dan prasarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya termasuk 

aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan , 
penyandang cacat, dan lapangan kerja bagi mereka. I 
Berbagai peraturan perundangan di bidang kecacatan telah banyakdikeluarkan oleh f 
berbagai kementerian atau lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan r 
kecacatan diberbagai bidang pelayanan antara lain meliputi sosial, kesehatan, i 

l 
pendidikan, ketenagakerjaan, keolahragaan, dan kemiskinan. Disamping itu juga f 

terdapat kebijakan pemerintah berkenaan dengan aksesibilitas penyandang [ 
cacat pada sarana dan prasarana umum meliputi aksesibilitas pada bangunan l' 
umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum f 1 ~ 
(perkereta apian, pelayaran, penerbangan, dan lalu lintas angkutan jalan). i j 

t 
Pada kenyataannya, pelayanan kepada penyandang cacat baik yang potensial f 
maupun terlantar masih sangat terbatas. Pelayanan penyandang cacat yang t 
dijalankan pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, lebih ~ 
berbasis institusi dengan memiliki berbagai keterbatasan balk dari aspek jumlah i 

kekerasan dan sebagainya. Kondisi seperti ini, apabila tidak ·mendapatkan 

penanganan secara tepat dan menyeluruh, akan menyebabkan hak tumbuh 

kembang dan kreativitas penyandang cacat tidak dapat terpenuhi. 

Disamping itu juga, meskipun sudah banyak keterlibatan masyarakat dalam 

penanganan kecacatan, melalui berbagai program pelayanan rehabilitasi sosial 

penyandang cacat secara lembaga dan bersumberdaya masyarakat, masih banyak 

warga masyarakat penyandang cacat yang belum tersentuh. Penyandang cacat . 

terpaksa hidup menggelandang di jalanan, tidak berdaya dan tinggal dalam I 

keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni, rentan terhadap tindak I 
kekerasan, serta tidak dapat menjangkau berbagai fasilitas pelayanan umum 

karena tidak ada aksesibilitas yang diperlukan. 



II 111111 1111 11,l/111clv<1ntage for a given individual, resulting from an impairment or 

1, /1 ,,t,1/111 th11t l/111ll\ r prevents fulfilment,ofa role that is normal (depending on 

I I• , 11111/ 1111 /11/ rtnd ulture factors) for that lndividu. 

I I ,,1,111/1 1111y 1 •WI tion or lack (resulting from an impairment) of ability to 

I' 11111111 1111,111/v/ty In the manner or within the range considered normal for a 

/111111, 111 /11 /111/ 

11111 11lt111 11t ,111y loss or abnormally of psychological, physio-logical, or 

111,11,1111/111/ 1/111, 1111 rfunction. 

I '1•11 ii ,,ii w .. in mengenai penyandang ca cat atau disabled people sang at 
1111,1111•! ,1 1 J m. Berbagai literatur yang membahas tentang kecacatan, 
111111111,1/ ,111 .i , n yang penting sebagai dasar pengkajian, pemahaman, dan 
w.,w,, 111 y,111q lu s tentang penyandang cacat. Badan kesehatan dunia atau 

w1111 .• 1 l1,111,1l1t an yang dikemukakan oleh Coleridge (1997) mengemukakan 
11q,1d111111 I 111 n k rmengenai kecacatan yang mengacu kepada pendekatan 

111 di ,t,111 kl' lokt r n yaitu : 

1. I 119 rtia n 

NG RTIAN DAN KATEGORI PENVANDANG CACAT 

T, PEMBERDAYAA DAN 
INDUNGA SOSSA 

G A SEP PEN A 

r 

yang dipilih dari beberapa program atau kegiatan yang sedang dan akan 
"dilaksanakan di masa yang akan datang. 

1 

Membuat rekomendasi berupa operasionalisasi alternatif kebijakan i 

I 
3. 

2. 
Merurnusan berbagai masalah, kebutuhan dan hak penyandang cacat. 

Melakukan analisis terhadap implementasi berbagai kebijakan/program 
pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat. 

1. 

E. METODE KAJIAN r 
t 
r 

Model analisis yang digunakan adalah model Retrospektit, yaitu analisis kebijakan f 
yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan 
diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena 
banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang 
atau telah diterapkan. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan 
cara: 

a. Tersedianya kebijakan sosial sebagai payung hukum pelaksanaan 
program yang sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat. 

b. Mendorong penyandang cacat produktif untuk mandiri dalam I 

memenuhi kebutuhan hidupnya. f 
c. Menin~ka~kan kepedulian sosial dan mendayagunakan sumber yang f 

tersedia di masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang l 

cacat. f 
r 

2. Manfaat 

Untuk mengetahui relevansi kebijakan dan program bagi penyandang cacat 
yang ada saat ini. 

1. Tujuan 

D. TUJUAN DAN MANFAAT 
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hlngga tjdak bisa dipahami oleh orang} lain. 

,1111111yo1 11 l.t•,I cllclt1lt1(TI t k. 1 nd -taida awal yang dapat dilihat dari 
q,111qq11i111 kcj n ini ad I h p nd ita melamun, kepa/a dan /eher 
111,1p,1l 11q I< atu slsi, berputar dan cernudian terkulai, mata terbalik 
'""'"'•, rlH'll lu rkan suara dan gera;an badan (kejang). 

h. , nggu n belajar, yaitu keadaan dimana seseorang mengalami 
Ji.u11lhllt111 d I m mempelajari seaiatu, karena memiliki tingkat 

1,11,1 l.i ctn tau kepandaian yang rerdah dibandingkan dengan yang 
/,1 1111y,1. R ndahnya tingkat kecerdasan ini disebabkan adanya proses 

1w,k mb ngan individu yang lebih terlambat atau berhenti lebih cepat. 
ngguan belajar dapat diliha: dari keadaan sebagai berikut: 

J) f rl mbat memberikan reaksi terhadap kejadian disekitarnya atau 
l),1i1k n tidak memberikan reaksi sarna sekali. 

,1) M mlliki pemahaman yang sedkit tentang apa yang dilihat/ 
lid ngar/dipegang/dicium/ dirasanya. 

I) ukar melaksanakan pekerjaan yang barn. 

'1) idak dapat membedakan sesuatu rnisalnya membandingkan orang 
d ngan benda, membedakan disini dan disana. 

11) Tidak dapat mengutarakan pendapat, kebutuhan dan perasaannya 
d ngan jelas 

1,) aya ingat lemah hanya dapat mengingat kejadian jangka pendek 
m sa lampaunya, atau tidak dapat mengingatnya sama sekali. 

/) ukar membuat keputusan, apa yang akan dikerjakan atau dikatakan. 

II) J Jdak dapat memberikan perhatian kepada seseorang atau kegiatan 
d lam waktu yang lama. 

Memiliki kesukaran untuk mengontrol perasannya. 

ngguan wicara, adalah seseorang yarng mengalami hambatan dalam 
I rbicara atau menyampaikan sesuatiu. Gangguan wicara ditandai 
f •ngan keadaan dimana orang sama selkali tidak bisa bicara, atau masih 

bicara tetapi dengan pengucapan tidak jelas atau tidak lenqkap 

,. 

Disability/handicap cacat/ketidakmarnpuan) : adalah kerugian/keterbatasan 
dalam aktivitas tertentu sebagai akibar faktor-faktor sosial yang hanya sedikit 
atau sama sekali tidak memperhitun gkan orang-orang yang menyandang 
"kerusakan/kelemahan" tertentu dan lkarenanya mengeluarkan orang-orang 
itu dari arus aktivitas sosial. (1997:137) 

Penjelasan mengenai penyandang cacat lainnya dikemukakan oleh Feria/ dan 
5/amet (1998) dalam manual RBM, yamq mendefinisikan penyandang cacat 
sebagai bayi/anak/dewasa/orang tua wang mengalami gangguan-gangguan 
yaitu: 

a, Gangguan kejan~ (ayan), adalalh kecacatan yang d_isebabkan _oleh 

Selanjutnya Coleridge sendiri mengEmukakan definisi kecacatan yang lebih 
mengarah pada model sosial sebagai berikut: 

Impairment (kerusakan/kelemahan): Ketidaklengkapan atau ketidaknormalan 
yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di 
bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua 
kaki. 

(!mJ2.airment yaitu kerusakan/keler,ahan adalah ketidak normalan -atau 
hilangnya struktur atau fungsi psib/ogis, fisio/ogis, atau anatomi. Misalnya 
lumpuh di bagian bawah tubuh (paapleqta). 

Disabilitv (cacat) adalah segala keerbatasan atau ketiadaan kemampuan 
(sebagai akibat dari kerusakan tadi untuk melakukan aktivitas dengan cara 
atau dalam batas-batas yang diarggap "normal" bagi manusia. Misalnya, 
ketidakmampuan berjalan dengan dra kaki. 

Handicap (ketidakmampuan} adalah leadaan yang merugikan bagi seseorang, 
sebagai akibat "kerusakan/kelemaha1" atau "kecacatan'; yang membatasi atau 
mencegah pemenuhan peranan yang normal (tergantung usia, jenis kelamin, 
serta faktor sosial budaya). Misalnya, tidak adanya akses kepenggunaan kursi 

I 
roda dalam gedung/ transportasi karena tidak tersedia jalur landai yang 
dilalui kursi roda). 



11,,1 ,111,,11, p merintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan 
•,ml,,l l't " t rita Cacat menyatakan bahwa "Penderita cacat adalah seseorang 
y.u,q 

111 
nurut ilrnu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik atau 

1111 11t.,1 
y\111 oleh karenanya merupakan suatu rintangan atau hambatan 

It 
111111y1, 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara layak, terdiri dari : 
,11 ,11 tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat runqu wicara, dan cacat bekas 

p1•11v,111d,,ng penyakit kronis". 
I ,,t 11qotl p nyandang cacat tersebut disempurnakan dengan keluarnya 
lliuli11, Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang- 
111111,111 t rsebut memberikan definisi Penyandlang Cacat adalah "setiap orang 

y1111 
1111 

111punyai kelainan fisik dan/atau mental; yang dapat mengganggu atau 

Ill ,111/J 1kan rintangan don hambatan bag.inya umtuk mef~kukan keg.iatan secara 

. K1 t gorl Penyandang Cacat 
2. 

.) 1,,,11yo1,1rl,11HJ 1c L urig l rhad.p orang sekitarnya dan akan 

1111•11t 1•lc1k,1k nny . 
,,) Ad.ii .ii, nya r b rbic ra berubah ehingga tidak dapat dimengerti 

111,111<11..iln. 
/) 111,, I l.i ny penyandang cacat saiqat aktif sebelum sakit, maka 

',l'k.ir,111 cuh dan tidak mempunya keinginan hidup/sebaliknya. 

11) M1•1nlllkl p rasaan mudahtersinggu,g salah paham. 
IJ) M.ikln kurang kegiatannya, tidak rremperhatikan keadaan dirinya 

, c n lrl dan tidak mau merawat dirirva sendiri. 
n u n Mati Rasa, yaitu keadaan dimana seseorang sudah tidak 

d,,p,il 111 mfungsikan indera perasanya. Tanda-tandanya terlihat 
c11111,111,, r tidak merasakan sesuatu Jang mengenai tangan/lengan 

d,111 tun k 1/k ki. 
J. 

11 
gu n Lain-lain, yaitu seseorang yang mengalami gangguan 

,,,•l,1ln y ng telah disebutkan diatas seperti bibir sumbing, Iuka bakar, 
,,1 .. 

11,k, t rmasuk yang mengalami gangguan/cacat ganda. 

d, Gangguan pendengaran, yaitu seaoranq yang mengalami hambatan 
dalam rnendengar sehingga tidak dpat berkomunikasi atau masih bisa 
berkomunikasi tetapi tidak baik. Bic5anya seseorang yang mengalarni 
gangguan pendengaran total, bila tkak dilatih bisa berakibat gangguan 
pada bicaranya atau bahkan tidak bia bicara sama sekali. 

e. Gangguan penglihatan, adalah se~orang yang mempunyai kelainan 
pada indera penglihatan sedemikan rupa, sehingga menghambat 
dalam melaksanakan aktivitas selari-hari. Gangguan penglihatan 
ini dibedakan antara gangguan riruan, setengah berat/sedang, dan 
gangguan berat atau tidak bisa rnelilat sama sekali. 

f. Gangguan gerak, yaitu keadaan dimana seseorang mengalami 
hambatan dalam menggerakkan lengan, badan, atau tungkai. Hal ini 
disebabkan karena lemahnya fungsi dari lengan, badan dan tungkai, 
atau karena kehilangan salah satu anggota badannya. 

g. Gangguan perkembangan, yaitu kondisi secara khusus yang dialami 
oleh bayi atau anak kecil, dimana perkembangannya tidak senormal 
orang lain. Keadaan ini terlihat dimana seorang anak/bayi tidak bisa 
melaksanakan tugas-tugas perkembangan secara wajar. 

h. Gangguan Tingkah laku, yaitu keadaan dimana seseorang 
memperlihatkan gangguan tingkah laku karena pikirannya tidak 
bekerja seperti biasanya, berubah-ubah dan tidak dapat berpikir jernih, 
dan bahkan tidak menyadari akan tingkah lakunya. Ciri-ciri lainnya dari 
gangguan tingkah laku adalah sebagaii berikut: 

1) Gejala dimulai dengan adanya perasaan pada diri penyandang cacat 
tidak sanggup menempuh kehidupan dan cemas. 

2) Perubahan tingkah laku dapat terjjadi dalam waktu beberapa hari 

atau beberapa bulan. 
3) Penyandang cacat kurang gairah, i«eputusan yang diambil dan apa 

yang diucapkannya tidak seperti bieasanya. 

4) Kadang-kadang penyandang cacat :sukar tidur. 
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Tabet 1. 

Definisi dan Kategorisasi Penyandlalng .. Calrlat······· 

Ii 
1 1 

~.11,.1111, 1 1 w1ty.rt1d,111 ac t c r lengkap. Ii hak pendekatan med is 
y,lll'j llt••lltp,1',.tll pP11d k ten p lin tu dalam men(efinisikan kecacatan. 

1,, 111, ~.,1,111 1111 111 lih t k cacat n dari kegagalar salah satu fungsi fisik 

11 '"'' ,l,t, •,i•l tltHjCJ,l I n nganannya pun harus ditujutan pada rehabilitasi atau 

111, 1,,1,,,t.tll 1111tuk m mulihkan fungsi anggota tiouh tersebut. Kemudi~n 

11111111 111 pi •nd('kcllt n sosial sebagai reaksi terhadap pendekatan rnedik. 

1,, 1111,~111,111 1111 1 p ndapat bahwa permasalahan kecacatan harus diltangani 
it, tMj,III 1111,11y u lkan berbagai aspek lingkungan elsternal dari penyandang 

1 
,,, dt 11., wbul s suai jenis dan derajat kecacatan yang dimiliki seseorang. 

Ilk,, tf'ktl I makin adaptif, fasilitas publik nemadai dan berpihak 
p,ul,, iwny,111 I, n cacat, maka mereka tidak aka, mengalami hambatan 
d,,1,1111 lltl'li1k~ in kan berbagai aktivitas hidup dalam rangka melaksanakan 
ltllllj ,htn,tllt,t•, 0 lalnya. Gambaran selengkapnya oapat dilihat dalam tabel 

I 11•1 l~11t lnl : 

Setiap manusia mempunyai hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara 
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak-hak 
ini harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan sehingga perlindungan 
dan pemajuan hak asasi manusia berlaku untuk warga masyarakat, termasuk 
kelompok rentan khususnya penyanda ng disabilitas. Mengacu kepada 
Undang-Undang ini, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki 
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan linqkunq.an dan sikap masyarakatnya dapat 
menemui hambatan yang menyulitkan unttuk berpartisipasi pen uh dan efektif 
berdasarkan kesamaan hak. 

Kebijakan baru berkaitan dengan penyancang cacat, tertuang dalam Undang 
Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penqesahan Convention on The Rights 

of Persons With Disabilities atau Kcnvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini orang yang mengalami kecacatan, 
disebut dengan Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini memandang 
penyandang disabilitas sebagai warga rnasyarakat yang mempunyai hak 
hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya untuk 
mendapatkan taraf kesejahteraan sosial. 

selayaknya,"yang terdiri dari: 

a. Penyandang cacat fisik; adalah cecacatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi tubuh, antaa lain gerak tubuh, penglihatan, 
pendengaran, dan kemampuan bicaa. 

b. Penyandang cacat mental; adalah lelainan mental dan/atau tingkah 
laku, baik cacat bawaan maupun akihat dari penyakit. 

c. Penyandang cacat fisik dan mental; adalah keadaan seseorang yang 
menyandang dua jenis kecacatan sekaliqus. 

Untuk mempermudah dalam rnernahairni perbedaan definisi tentang 

penyandang cacat tersebut, disajikan b-eberapa definisi atau pengertian 

kecacatan menurut beberapa ahli, dasar kzateqorisasi sehingga menghasilkan 



M1111h I 1111 )11<1, dikenal dengan post modernism model, dimana memandang 
111111v,1111l,1111J a t sebagai persoalan sosial yang menyangkut masalah sistem 

I 11111111111, k1•I IJ..ik n dan prioritas terhadap distribusi sumber daya, kemiskinan, 
111 11111,11111q111,111 dan cara pelayanan medik yang sudah lama dilakukan oleh 
1111, v 11,1~,11 11 rh dap penyandang cacat. Aktor ku nci dalam paradigma ini adalah 
11 11 11111•11y,111 I rng cacat sendiri, para pembuat kebijiakan, pengacara, politisi, pelaku 
I, ,1 1111111/pt 1)1 nls, masyarakat um um, jurnalis/media, aktor film dan sebagainya. 

M ,. ,ti th 111 -ndasar yang dihadapi oleh penyarndang cacat pada paradigma 
1111 11 I 1l11h , ndahnya pengakuan atau penerri maan- rnasyarakat ~erha~ap 

I'll I I'' 1111,11111111 k t,fJ.ik n percaya bahwa denran diperbaikinya kondisi fisik maka 
~ 1,1d11p,111 1111•1C'kt1 ak n menjadi lebih baik. Psda saat berkembangnya model ini 

11,,h,1 li,111y,1k 1><11<11 nyandang cacat dikirim kE RC guna mendapatkan perawatan 
fl'I~. 11,11111111 tf't lly.it, p nanganan di RC pun tidak maksimal, sehingga yang terjadi 

111 1111111•111li,111q11111n ksklusivitas terhadap kornunitas penyandang cacat. 

~1 hlj,1h 111 1111 •,c-1 1 i pembatasan terhadap potensi yang dimiliki oleh para 
I" 11v, 11d,111<1 ,, at. P nyembuhan dan adaptasl terhadap kerusakan fisik melalui 
I" 11tl1•h,1t,111 m dlk, rehabilitasi, pendidikan khusus (luar biasa), konseling dan 
t 1 ,pl 11',lk diy.iklni sebagai cara untuk mengatasi permasalahan penyandang cacat.. 

I fl usun berdasarkan pemahaman bahwa penyatuan diri penyandang 
, ,,t 11i,11W,1n bagai proses merobohkan rintangan-rintangan dan menjinakkan 

11111,111 , 111),111 ~ sial. Model sosial ini menekankan aspek perubahan sikap 
1111 v,11,1h,1t tc•rh dap penyandang cacat yang menghambat kemandirian dan 
I" 11 , 11,li,11111,111 dlrinya. 

Perilaku yang umum dilakukan terhadap penyandang cacat pada model ini 
adalah isolasi, pengucilan, dibuang dan diibunuh. Sejarah mencatat ratusan ribu 
penyandang cacat dibunuh oleh pasukan Hitler pada masa kekejaman Nazi tahun 
1940-an. Pada model ini solusi yang dilakukan masyarakat adalah dengan berusaha 
memahami dan menerima bahwa penyandcang cacat adalah merupakan kehendak 
dariTuhan, menerima secara pasif sebagai taikdir, menghukum diri sendiri, berusaha 
untuk menghapus dosa yang sudah dipesrbuat (tobat), tunduk dan mentaati 
doktrin, tuntunan serta ajaran agama yang l:berlaku. 

,Model kedokteran atau model medis rrnenqanqqap kecacatan sebaqai suatu 

Pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi penyandang cacat dikemukakan 
oleh Coleridge (1997), yang mernbahasnza berdasarkan tiga model pendekatan 
yaitu: model tradisional, model medis dan model sosial. 

Model tradisional atau model moral rnerupakan konstruk yang dibuat oleh 
agama dan dan budaya ditiap rnasyarakar, yang memandang kecacatan sebagai 
sebuah hukuman, penyandang cacat dianggap sebagai orang yang telah berbuat 
dosa besar, dan akibat kemarahan para leluhur. Penyandang cacat dalam model ini 
dipandang sebagai orang yang bernasib sial, berbeda, kotor dan tercela. Model ini 
sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan 
disebarluaskan oleh para pemimpin kepercayaan (agama) melalui dogma yang 
disampaikan. 

B. PERMASALAHAN DAN KIBUTUHAN PENYANDANG 
CA CAT 

Sumber: diolah dari Coloredge (1997), UU Nomtr 4 tahun 1997, Manual RBM (1998), dun UU 
Nomor 19 tahun 2011 

5. Un dang- Pendekatan Hak Aasi 
Undang Nomor Manusia 
19Tahun2011 

1,, 11111,1111,1·,, •,1•l111q1J,1 w.inrJ yJnc m n a mi k ac tan h rus dinormalkan, 

11~1,1, 1. dll,111qq11l.111ql d.m cil ml uhk n _ r hamb t n yang mereka hadapi di 

1 11 .1~.,1 do1p.11 di.ii d\l, I sd mo I ini dokt,r, p r wat kesehatan, dan ahli terapi 

1 1 11l,1l,1l1 hPl11111pol y,111 memiliki kekuasaai dalam menentukan keputusan dan 
I t,1f 1 ,111 ,1t,1, h1•1ll lupan para penyandang -acat. Berangkat dari paradigma ini 
I 11,11111,11111111111 ul pu t r habilitasi medik un:uk penyandang cacat yang dikenal 
, 11,1,11111,1111,1 /11•/, 1/ littation Centre (RC). 

Keterbatasan Fisik 
Keterbatasan Mental 
Keterbatasan lntelektual atau 
Sensorik 



1 .. 1, I 1111 1111 111.rnd,rng bahwa penyandang cacat sebagai persoalan masyarakat 
1,111.,.,, 1 ,11,1 1 ny lesaiannya banyak berbentuk advokasi sistem hukum dan 

1 1 111 " 1.,1 Akt I utama dalam paradigma ini adalah para ahli hukurn, aktivis 
,1 1 1 111 1 ll'IIY,II H J,111 cacat dan organisasi masyarakat. Dalam paradigma ini, 
Iii I Ir y.11,q 111111d sar dari penyandang cacat adalah diskriminasi, prasangka, 

1 .. 111,1 11,111 d 111 pun ingkaran terhadap hak dasarnya. Kita dapat melihat dengan 
J• 1 d 111 1 111,r1, , J an perlakuan baik di masyarakat maupun di tingkat struktur 

1., 111 1111111r,111 h.ihwa pelayanan terhadap difabel selalu lebih rendah da~i 

1111 11 ,,t 1,,111, ,,1 hlngga mengakibatkan rendahnya akses pendidikan, ekonomr, 

I Ir ,t 111 ,1,,11 pl'l,1yanan lainnya bagi para penyandang cacat. 

11,1111 111, 1111,11,1,,1 permasalahan tersebut, maka paradigma ini dikembangkan 
I 111 1.,1,., 111 111,,k .iktlvitas pelayanan yaitu: sistem advokasi, legislasi terhadap hak 
lpll d 111 I ii 111 1,11 ,1 aktivitas politik yang diharapkan dapat meningkatkan akses di 

1,1.t 111,1, ~1111,11111, sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan akses sumber daya 

1,1, I 

111 ,1111111i1 11,•, "',it.ind J..il hap y ng disebut dengan Model Hak Azasi atau 

1 1 11,, Al,,,/,/ Mi Hl<·l lnl m m ndang bahwa penyandang cacat sebagai individu 

1 1111, 11,111 1 lr.i~ wl,11,1 s bagaimana warga masyarakat lain untuk memilih cara 

1,111111 1 111,1111,11111 ri I nkebebasanuntukmenentukankeputusanterhadaparah 
hi 1111111 , It 1111,.11 '" ·q,il, spek penting yang berhubungan dengan kehidupannya. 

I 11 1 rk l/ ,. mencapai puncaknya di Amerika Serikat ketika Presiden I, I 111111111 I 1 

1,, ,,.,, 1111 ,Ii """"" t tangani American Disability Act (ADA) tahun 1990. Dalam 
I" 1~1•1111,.11111,11111y,1 /\DI\ telah mendorong munculnya gerakan o~ganisa~i politik 

111 1 111 11,1111111111 11wnculnya komunitas penyandang cacat dr Amerrka dan 
hi 11111~ 11y,1,.1,1111 J,11 cl ar itektur bangunan yang aksesibel untuk penyandang cacat. 

!lilt II p~ 111 ~,· ... 111,,,1 ini mampu mendorong terwujudnya integrasi penyandang 

t dengan lingkungan sekitar sebagai 1111,1111,, 111 o11it o11o1 p1•11y.in I, 119 

1. Adanya pendefinisian ulang dan konseptualisasi ulang terhadap apa yang 
dinamakan penyandang cacat. 

2. Area kajian/penelitian terhadap keberadaan penyandang cacat menjadi 
lebih luas. 

3. Fokus kajian/penelitian terhadap penyandang cacat juga akan berubah 
dari penyandang cacat sendi'ri sebaqai objek kajian/penelitian menjadi 

keberadaannya sebaqai bagian integral dari kehidupan masyarakat. lndikator 
dari masalah ini adalah tidak meratanya distribusi atau akses teknologi, asistensi 
terhadap penyandang cacat yang masih menggunakan paradigma medis, tidak 
adanya pencitraaan yang baik dalam media masa dan penempatan penyandang 
cacat pada pusat rehabilitasi. 

Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah memandang 
penyandang cacat lebih sebagai persoalan sosial, misalnya pengangguran daripada 
melihatnya sebagai masalah medik yang ujung-ujungnya adalah melakukan 
rehabilitasi terhadap para penyandang cacat. Agar tawaran solusi ini dapat 
menjadi sukses maka perlu dilakukan beberapa hal misalnya pengenalan terhadap 
komunitas penyandang cacat, meningkatkan akses teknologi dan akses fasilitas 
umum, pengembangan kapasitas diri dan kepemimpinan para penyandang cacat, 
penelitian mendalam tentang akses sosial penyandang cacat dan melakukan 
pengembangan masyarakat terhadap penyandang cacat. 

Walaupun sosial model masuk dalam paradigma baru, namun telah menciptakan 
pendekatan baru masyarakat terhadap komunitas penyandang cacat. Masyarakat 
melihat bahwa persoalan penyandang cacat adalah produk interaksi antara 
karakteristik individu penyandang cacat itu sendiri (kondisi fisik dan mental, status 
sosial ekonomi, kondisi personal di!) dengan karakteristikalam, masyarakat, budaya 
dan lingkungan sosial. 

Paradigma ini lebih menekankan pada bagaimana pola interaksi masyarakat dan 
penyandang cacat karena dalam sosial model memandang persoalan penyandang 
cacat secara utuh dan menyeluruh. Paradigma sosial model memiliki dampak 
antara lain: 



1 1 111 it .. 11,1,111 f 11 •11 iy.il .i,rn di t , II san dala mDriegder (1991) mengemukakan 

1 , 1.,1,111 lo1f·t111 .tldll f ng ruh I innya yan;menyumbangkan citra diri yang 

1 1 Ii 1, ,1,,,d,tp p,•11y,111d ng t adalah: 

I' ,1 1.11 .. 111 y,111 I ,n r gagungkan orang n.rrnal, dan implikasinya bahwa 
.,111111 1111 .rt ,,cJ I h mereka yang tida mempunyai tempat dalam 
111 I y,11,1k,1I 

, I llk,i J11•k1•1J,1i111, hwa hanya orang-orang rang mampu/bernilai saja yang 
.i.,, .. ,, 111,,111' , lk n kontribusi pekerjaan [an pajak kepada masyarakat. 
11,,1 hil hc•tl1111 lik si bahwa orang cacat aralah mereka yang tidak dapat 
dr 1111,111 11111 Iah menghasilkan barang dan relayanan. Orang cacat adalah 
"' y,11i1k,11 it nd h kelas dua. 

1\1,, 111 y,11111 I ling pokok terhadap citra diri penyandang cacat yang 
1, rnl,,lt ,ul,il.ih kurangnya kesempatan untuk mengatasi masalah- 
111,1,,,l,,luiy.i ndiri. Sejarah membuktikan bahwa orang yang dapat 
1111,1111,,t.i•,I m salahnya sendiri atau yang cukup kuat untuk mengambil 
lt,,h lr,il tcr but dari orang lain, selalu dipandang sebagai orang yang 

111, 111p1myul harga diri ''"~9 a!ing tinggi daripada yang duduk-duduk 
ij,, d,111 ,n -n rima seqara sesuatu yang telah dilakukan kepada atau bagi 

'"' ,, h,1 
I' ul I h, h.iny kan negara berkembang, rnasalah orang cacat dikendalikan 
111 It 111,111 J y ng bukan cacat. Lembaga, pusat pelatihan khusus, pusat 
I' ncll llk,111, d n bengkel kerja semuanya dirancang dan dikerjakan oleh 

ltll ,1hll yon bukan cacat. 

M 1 ,I I, 11w.,11,,h I lnnya yang dihadapi oleh penyandang cacat dikemukakan oleh 
h. 111,11,i1111 ( IHI)) bagai berikut: 
5 

1 IM t h prlbadi penyandang cacat, yaitu menyangkut masalah fisik, 
1 

11, 1~ I• d 1111 ndidikan. Masalah fisik terkait demqan adanya gangguan pad a 
I~· 111,11,1pti.111 untuk melakukan suatu perburatan atau gerakan-gerakan 
111 r It 11111 (111 m kehidupan sehari-hari, Masalehi psikis erat kaitannya dengan 
11111 111 p1•w . n terutama yang rnenyanqkut perasaan harga d_iri. Kecacat?n · 

Belenggu berfikir ekonomis; Dalam suatu negara yang mendewakan ekonomi, 
segala sesuatu hanya dihitung dengan tingkat kontribusi terhadap laju 
pertumbuhan ekonomi saja. Sumber Daya Manusia (SDM), produktif, efektif, dan 
efisien, merupakan ungkapan yang arnpuh untukmendiskriminasikan anggota 
masyarakat yang tidak dikehendaki. Akibratnya, kelompok masyarakat yang 
dianggap bukan sumber daya yang prcdurkrlf efektif dan efisien, tidak akan 
mendapat'roti hasi! pembangunan' dan bahkain mereka harus puas mend a pat posisi 
sebagai korban pembangunan. lronisnya, dilajplsan masyarakat kita yang mayoritas 
inilah penyandang cacat dimasukkan. Dari keiadaan tersebut sang at wajar apabila 
penyandang cacat yang secara individu rrnenqalarni kondisi lemah dan tidak 

. berdaya, semakin tidak mempunyai kernarnjpuan dan kemandirian karena sikap .· 
. ·~ . •. 

dan perlakuan neqatifdan salah yanq mereka thadapldari keluarga dan masyarakat. · 

Pandangan yang sarna terhadap perrnastahan penyandang cacat dikemukakan 
oleh Purwanta dalam H idayat (1999), yang 1el ihat penyandang ca cat berada dalarn 
kondisi yang disebutnya sebagai belenggJ kecacatan yaitu belenggu keyakinan, 
belenggu istilah dan belenggu berfikir ekoiornis. 

Belenggu keyakinan; yaitu pandangan <an pemikiran masyarakat yang masih 
menghubungkan kecacatan sebagai takdr Tuhan yang harus diterima dengan 
penuh kepasrahan, menyerah, dan merasatidak memiliki kemampuan lain untuk 
menghadapi hidup. 

Belenggu istilah; yaitu sebutan dan paiqqllan terhadap 'penyandang cacat' 
yang digunakan selama ini merupakan stgma yang bersifat diskriminatif yang 
digulirkan secara struktural dan kultura. lstilah 'Penyandang cacat' identik 
dengan orang yang memiliki kekurangan atau kelemahan, mempunyai kondisi 
fisik yang berbeda dan tidak disukai/tid:1k menguntungkan. Melihat kondisi 
tersebut Purwanta mengemukakan penggunaan istilah 'Difabel' sebagai pengganti 
'penyandang cacat'. Difabel diambil dari bahasa lnggeris different able people (orang 
yang memiliki kernampuan berbeda) yang diakronimkan menjadi Difable dan 
dalam bahasa Indonesia menjadi Difabel. lstilah lni me'/". -rtnya lebih disukai orang 
karena selain dirasakan tidak khawatir menusuk perasaan orang lain, secara hakiki 
istilah ini dirasakan lebih adil. 
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