
Dewasa ini kecenderunganjumlah penyandang cacat mengalami peningkat, n 
menurut hasil SUSENAS 2003, terdapat 1.478.667 penyandang cacat. Iahu 
2004 menjadi 1.847.692, sedangkan menurut PUSDATIN Departemen ml I 
dan WHO memperkirakan 10 % dari populasi penduduk dunia. 

Peningkatan jumlah ini berpengaruh terhadap kompleksitas masalah y,111 
dihadapi mereka, sehingga semakin memerlukan pemberdayaan 
perlindungan sosial baik agar dapat melaksanakan fungsionalitas sosi 

dengan baik. Trend Pemberdayaan pen.yandang cacat rneliputi: 

1. Pelayanan Yang Sudah Ada 

B. UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 
SOSIAL TERHADAP PENYANDANG CACATYANG TELA 
DI LAKSANAKAN 

I di11I 11 ,11l,1 us ha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan/ 

11 I 111 11•,II ,lt u gangguan perkembangan mental atau perilaku 
11•11111 11y1 I bk n kecacatan secara dini dengan menggunakan 

111 ti 1 1111> n n anak. Melalui upaya deteksi dini ini, yaitu 

1111 111olli 1ql ,111 nt ra indikasi tumbuhkembang beberapa anak, 
11 111 till I, hul apakah terdapat kelainan atau tidak yang 

11 111,ilil .1 II· ,111 k catan. kecacatan merupakan suatu kondisi 

111 11111 II I l,111 ,1 u mental yang dapat mengganggu atau merupakan 
r 1 111 d,111 h.unb tan bagi seseorang untuk melakuka n aktivitas 

I l.1y,tl· 11y.i 

I di! 11 dll.ikukan terhadap berbagai kemungkinan adanya 
I q,111qqll,\I) pada tumbuh kembang anak, misalnya gangguan 

1 11111q11, n p ndengaran, gangguan penglihatan, gangguan 

11 111111q11,m erasa dan sebagainya. Para orangtua perl u memiliki 
ndalam tentang tumbuh kembang anak, sehingga 

1 11 v,111q I lh fatal dapat diminimalisasi. Kemampuan deteksi 
ii , 1,111 p11l,1 d nganparenting skills (keterampilan pengasuhan) 

1 1 1111-1 t, rut ma keluarga-keluarga muda. 

11 11 Iii 111 I >,1l,11n bldang pendidikan bagi penyandang ca cat sudah 
II 11 111 p• udltllk n melalui jalur pendidikan luar biasa (sekolah 

rbaqaljenis kecacatan baik yang d)selenggarakan 

I" I 1y,111it11 y,in sudah ada baik yang dilaksanakan oleh lembaga 
111 1q1•1,1k d I m kecacatan maupun lembaga lain yang 

111 11 1 ii i111 d,111111, k bij kan, program dan kegiatannya yang responsif 

Selain itu, mereka seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama d 111,.,11 
orang lain karena kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan p 111111 

Menu rut Hukum Hak Azasi Manusia lnternasional, penyandang t ,11 

mempunyai: 

a. Hak kesetaraan di hadapan umum; 

b. Hak untuk non-diskriminatif; 

c. Hak untuk kesempatan yang sama; 

d. Hak untuk hid up mandiri; 

e. Hak untuk integrasi pen uh; 

f. Hak untuk jaminan (perlindungan sosial, bantuan sosial dan jarnln 11 
sosial). 

11 11111 1 I I t1do11, n masyarakat; 

n aksesibilitas bagi penyandang cacat; 

n pada penyandang cacat; serta 

it 11y,111111111t n kesetaraan dan kesempatan untuk rnemperole h 
111, I,, •,.-Ii.it, n, d n jaminan sosial. 

menghadapi diskriminasi yang didasarkan pada [ender dan k I e I II 
ketidakmampuan mereka atau penyandang cacat mengalami diskriniln,1 1 
berdasarkan prasangka masyarakat dan kebodohan. 



II I' 11111 ~t,1p rmasalahansosialyangadadimasyarakatdiperlukan 
,, 11111111 I ,111 k Jjakan program dan rencana kegiatan yang menjadi 

1, 1 111'1Jri.1 m, p ngendalian, dan evaluasi program. !CF merupakan 
11111 111,1 I n I standar untuk pendataan kesehatan dan kecacatan 

1111111 I · l,119 I referensi untuk konseptualisasi kesehatan. Badan 

111 1 tW t 111 A I Pasifik (UNESCAP) yang berkedudukan di Bangkok 

I I 111 ,, ~111n ndasikan agar negara-negara di Asia Pasifik segera 
I pc 1111 k t n JCF dalam pengumpulan data statistik kecacatan. 

I I J 1111 lid sarkan atas kesepakatan bersama yang telah 
I ii ,I. 111 p rtemuan Beijing (1992) dan pertemuan Biwako 

sllkan Millenium Framework. JCF direkomendasikan 
I ,.,q. I t kebijakan dalam perencanaan pembangunan 

Jstem kompensasi, dan formula kebijakan. 

kommpensasi bagi penyandang cacat (difabel) di 
, J.,111 Uujlcoba oleh Departemen Sosial RI melalui Program 

I II I, 111h n Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat 
11 11111qq )008. Tahun 2007 Oeparternen Sosial RI bekerla sama 

e. Pelatihan keterampilan kerja. Pada umumnya pelatihan k rJ,1 I 
penyandang cacat dewasa ini diintegrasikan ke dalam p l,iy,11 

panti sosial. Beberapa diantaranya di Panti Sosial Bina Netr (I• I 
diselenggarakan pelatihan massage siatsu, pelatihan anyaman, 11111 

seni baca alquran (qiroat) dan lainnya. 

f. Pemberian modal usaha. Selepas penyandang cacat mt•11ql 
pendidikan di lembaga-lembaga pelayanan, mereka membul ,1 J 

layanan misalnya massage dan jasa lainnya. Mereka mem -rlu 
dukungan pembinaan keterampilan dan bantuan permodal, 11 

pemerintah, perusahaan (dana CSR), mapun dari lembaga pr111I 
pinjaman keuangan (perbankan, BPR, lembaga .isaha mikr ) 
usaha mereka berkembang dan dapat berkontribusi pada kem 
kehidupan mereka membuka. 

g. Bantuan a lat dan bahan usaha. Bagi penyandang cacat yang 
usaha produksi dan layanan jasa, pemerintah dan pihak perusah 
swasta memberikan bantuan peralatan dan bahan baku produ 
Dilembangkan pula pola bapak asuh bagi perusahaan BUMN I 
swssta bagi UKM penyandang cacat. 

h. Pernbinaan mental dan spiritual. Dilakukan baik di panti-panti 
jugi di lingkungan masyarakat agar mereka 
keinanan dan ketaqwaan. 

'· . 

I I I 1111 liic ll,111<J k cacatan dewasa ini masih menemukan berbagai 
I 11 J 11 1 ii 11 li11tNn I maupun eksternal. Beberapa diantaranya adalah: 

J 111 11q p •ny ind ng cacat belum valid kecuali cacat fisik dan 
11111 ( ,111111 ,11 :2008). Kementerian Sosial melaksanakan beberapa 

11, I 11,11111, 111 k menyantuni, memberdayakan, dan memberikan 
II ti. 11 I I .inlu n sosial kepada anggota/kelompok masyarakat 

1, 111p1111y Ii ,11t1s lah atau hambatan untuk hidup secara layak. 
11 111'1 11\f',llld ng Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khusus 

_,,v11,111I 11q , ,H , 11 (dlfabel), tidak akan optimal jika dilakukan secara 
t1 ii 11111 1111 r r, hingga dlperlukan suatu kegiatan atau program 

111 11111111111,111 d n tepat sasaran serta didukung tersedianya data 

layanan 
pemerintah maupun swasta. Selain itu, terdapat purla pendidikt111111 I 
yaitu mengintegrasikan proses belajar mengajar biagi penyand, 1111 , 

berbaur bersama siswa/mahasiswa yang tidak cacat. 

d. IKesehatan. Penyediaan tenaga medis dan parame.dls bagi peni11ql I 

lkesehatan penyandang cacat sudah memadai. Diemikian pul, f 1 111 
kesehatan berupa klinik hingga rumah sakit pemerintah lll,u,1 
swasta tersedia dan dapat diakses melalui berbagai kenuu f ,,I 
jaminan kesehatan pemerintah (JAMKESMAS, JAMKESDA) dan .i•,111 

kesehatan lain. 



; 

11 1, rj,1 m dengan badan usaha/perusahaan jasa baik milik 
1111 I 1111i111plin swasta untuk penyaluran tenaga kerja penyandang 

,1 I~, t, 11 u n yang berlaku. 

I I " .01d,111 I cat yang memiliki kemampuan berusaha secara 
1111 I 11 Ht ,th ) perlu dukungan modal sesuai dengan jenis dan 

1 ,I, 01y,1, dibekali dengan pelatihan keterampilan berwira 

keterampilan bagi penyandang cacat terutama 
ringan untuk mengembangkan potensi yang 
mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

k bijakan, program pelayanan penyandang 

I\N I ROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
UN /\N SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT 

111111 

1, II 111 d,11,,m pencapaian tujuan pelayanan belum terukur. 
,11 Ht I lll'l,1y,1n n kecacatan masih belum mempunyai parameter 

, ii, ii ,11111 y ng terstandar, sehingga setiap pihak masih 
11 11111.d .,11 p,11,11 ter masing-masing. 

, 1 ,1 1 111 ,111 J r n. Dukungan pendanaan terhadap berbagai 
,, "' d.111 Ii' l,1y n nan bagi penyandang cacat belum optimal baik 

11, 11 ,11,11·.,,t moupun di daerah. 

1 111 1 I ,11,111 k( l rpaduan pelayanan terhadap penyandang cacat 

11, 1, t,tl 11,,,1,111 I t rkait bel um optimal sehingga ada keterbatasan 
,1 1 1, 11lt1IHJ d ta penyandang cacat yang telah mendapat 

dengan PT Surveyor Indonesia (SI) telah me1aksanakan pendatc.1,1111 ,111 

PMKS penyandang cacat berdasarkan klasifikasi ICF di lima provl11•,I y I 
OKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. 

Sedangkan tahun 2008, kembali melakukan pendataan 
propinsi yaitu: Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, K,111111 11 

Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Selain itu, dalam kaitanny,1 d II 

penyandang cacat, Departemen Sosial RI mengembangkan I 1'11 , 
strategi yaitu: peningkatan aksesibilitas, rehabilitasi, dan J,1111111 

bantuan sosial. Progam ini akan diimplementasikan secara naslon.rl 
tahun 2009 atau 2010. Sementara itu, ada pula beberapa proqr.un v 
ditujukan kepada penyandang cacat dan secara umum seluruh pr qr , 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ke a rah lebih balk I ,u111 
penyandang cacat di Indonesia. 

Tujuan pendataan ini adalah 1). Memperoleh data dan inform, •,I l'M 
penyandang cacat termasuk kondisi sosial secara cepat, tepat d II k 
yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang kondl I 
permasalahan kesejahteraan sosial penyandang cacat di lndoru I 
Sebagai masukan dan acuan para pembuat kebijakan dalam men ntu 
program yang terkait dengan pemberian pelayanan dan pemb rd y 
PMKS Paca. 3). Diperolehnya data by name by address PMKS Penyan I 
Cacat yang lebih menyeluruh mulai dari tingkat desa/keluar 
kecamatan hingga ketingkat kabupaten/kota dan provinsi.4). Dip r I h 
data dunia usia yang mempekerjakan paca. 

b. Keterbatasan lembaga-lembaga pelayanan baik dalam jumlah m II 

ketersediaan dalam setiap wilayah. Pendirian lembaga pelayan.ui I 
penyandang cacat belum merata di seluruh wilayah tanah air. KPhlJ 
otonomi daerah juga turut mempengaruhi kondisi ini, karen.i 
daerah mempunyai a rah pelaksanaan operasional sesuai situasl, kor 
dan kemampuan daerah masing-masing. 



Penyandang cacat yang terlibat dengan masalah hukum perlu 
d. mendapatkan advokasi dari lembaga hukum secara cuma-cuma dalam 

menyelesaikan perkaranya. 
Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang karakterisik para 

e. penyandang cacat agar pada saat masyarakat berhadapan dengan 
mereka dapat mengenal dengan mudah dan melakukan tindakan yang 
diperlukan. Contoh : tongkat putih identik dengan cacat netra, dan 

sejenisnya. . . 
f. Perlu disiapkan panti jompo bagi penyandang cacat netra lanjut usia 

yang terlantar. 
. . b · dang cacat miskin yang g. Pendidikan gratis perlu dtbertkan ag1 penyan 

berusia sekolah. 
b · ndang cacat miskin pada 

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan ag1 penya . 
lembaga-lembaga pelayanan yang sudah ada perlu terus menerus d1lakukan. 

a. Secara kuantitas dan kualitas sarana transportasi dan fasilitas pubik , 
. I 

lainnya belum memihak kepada kepentingan penyandang cacat (netra j , 
dan rungu). Oleh karena itu perlu ditingkatkan agar dapat menjamin , 
keamanan dan keselamatan penyandang cacat. Contoh : masih banyak j 

' gedung yang tidak bisa diakses penyandang ca cat, penyeberangan jalan _; 
khusus bagi penyandang ca cat, tern pat duduk khusus bagi penyandang l 
cacat di angkutan um um, dan lain-lain. ~ 

b. Penyandang cacat membutuhkan adanya jaminan mendapatkan i 
pekerjaan yang layak dan bermartabat serta adanya jaminan kesehatan ~ 

,j 

dan keselamatan dari resiko pekerjaan yang dilakukannya. ;! 
a 

c. Penyandang cacat miskin selayaknya.mendapatkan prioritas jaminan ~ 
kesehatan dari pern eririta ti. . ~ 

2. Harapan Perlindungan sosial bagi Penyandang Cacat 

d. Penyan dang. cacat netra memerlukan perluasan lapangan pekerjaan 
selain pijat, misalnya dalam bidang broadcasting (penyiaran radio 
dan sejenisnya) atau bidang pekerjaan lain yang sesuai dengan 
kemampuannya. 

e. Pembinaan mental spritual penyandang cacat secara periodik sangat 
diperlukan untuk memperkuat keimanannya. 

f. Penyand ang ca cat memerlukan pelayanan informasi agar dapat 
mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan, misalnya informasi bursa 
kerja, lembaga-lembaga pelayanan, dan lain-lain. 

g. Penyandang cacat berharap dapat berpartisipasi aktif dalam politik 
untuk memperoleh hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai warga 
negara. 

h. Undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan 
terhadap penyandang cacat dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya. 
Untuk mewujudkan hal itu diperlukan adanya kontrol dari pemerintah 
dan pemberian sariksl yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak 
melaksanakan atau tidak mematuhinya. 



Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui diskusi terfokus, diperoleh beberapa 
Jnformasi tentang program yang diperuntukkan bagi penyandang cacat yang 
diselenggarakan oleh beberapa kementerian, antara lain: 

1. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat yang .diarahkan 
pada pemberian pendidikan dan latihan kerja serta pembenan modal 
usaha secara cuma-cuma (dengan ketentuan dan persyaratan tertentu) 
yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial. Namun program ini masih 
terbatas, baik dilihat dari jumlah panti, daya tampung pan ti, dan sasarannya. 

2. Program Jaminan Sosial bagi penyandang cacat ganda klasifikasi berat. 
Penerima program ini masih sangat terbatas. 

3. Reduksl/diskon tarif bagi Penyandang cacat, bilamana menggunakan 
kendaraan umum kereta api maupun kapal laut. 

h b . dang cacat pada pelayanan- '1. Pelayanan-pelayanan k usus ag1 penyan 
,Pelayanan publik- 

B. REKOMENDASI 

gitu juga pemberian jaminan sosial masi h selektif yaitu hanya penyandang cacat 
berat saja. 

Upaya pemberdayaan ke depan masih perlu adanya komitmen Kel~mbagaan: 
p rhatian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berupa tanggung jawab dan 
perusahaan tentang pentingnya penanganan penyandang ca cat. Dibarengi ~en~an 
mekanisme yang jelas mulai daribperencanaan, pelaksanaan, evaluasi/mon,tonng. 
Oerjalannya pola kerjasarna diantara ketiga pilar dari pemerintah, masyara~at dan 
dunia usaha. Disamping akuntabilitas program sebagai indikator keberhas,lannya 
yang dilihat dari fokus terhadap program, kemanfaatan sosial dan kemanfaatan 

konomi bagi Penyandang cacat. 

Hal ini perlu didukung dengan diperkuatnya potensi ekternal berupa dukungan 
peraturan perundang-undangan yang memadai dan Kelembagaan yang 
menangangi penyandang cacat. 

Pada dasarnya masalah penyandang cacat cukup kompleks, yang meliputi masalah ! 
internal dan eksternal. Diantara kebutuhan bagi penyandang cacat sesuai haknya 
masih banyak yang belum terpenuhi. Hal ini dapat ditelusuri, awalnya dari data . 
penyandang cacat yang ada di Indonesia belum optimal. Data secara tepat nama :' 
dan tepat alamat (by name by adress) saat ini belum tersedia di seluruh provinsi. · 
masih harus dilakukan survey lanjutan untuk menunjang akurasi data tersebut. 
Perlakuan terhadap Penyandang cacat masih diskriminasi. 

Diskriminasi yang dialami penyandang cacat berupa pembedaan, pengucilan 
atau preferensi berdasarkan alasan-alasan yang menghapuskan atau mengurangi , 
kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hubungan kerja atau pekerjaan. 
Pasar kerja belum berpihak, dimana pasar kerja yang masih mendahulukan warga 
masyarakat normal masih tetap menjadi alasan klasik. 

lnfrastruktur belum memadai, fasilitas infrastruktur yang ada di tempat kerja, di .. 
lokasi umum dan sekolah masih belum memadai. Di tempat kerja khususnya di 
dinas dan instansi pemerintah bagi tenaga kerja yang harus menempati ruang di · 
lantai 2 atau lantai 3 ke atas masih banyak yang menggunakan tangga mati. Belum 4 
adanya mekanisms jaminan sosi~I bagi Penyandanq cacat rnisktn dan lanjut ~sia ". 

A. KESIMPULAN 

KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 



oleh teknologi dan sumberdaya manusia yang memiliki komitmen dan 
kompetensi tinggi; 

6. Perumusan kebijakan dan program sebaiknya dilakukan pada saat situasi 
sosial dan ekonomi sedang baik (normal); bukan saat krisis, sehingga 
mampu mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk. 

Untukmengembangkan model perlindungan sosialterlebih dahulu memperhatikan 
Jenis dan variasi penyandang cacat. Hal ini disebabkan oleh: 

1. Tingkat kecacatan penyandang cacat berbeda-beda. Tidak semua 
penyandang cacat kehidupannya tergantung pada orang lain, sebagian 
dari mereka dapat hidup mandiri mengembangkan segala potensi diri 
yang dimiliknya tanpa terganggu oleh kecacatan. 

2. Jenis kecacatan. 

J 3. Usia. 

4. Kemampuan anggaran negara. Jumlah penyandang cacat yang cukup 
,1 besar (estimasi 10% dari jumlah penduduk), berakibat besarnya anggaran 

negara yang harus dialokasi apabila perlindungan sosial diselenggarakan 
secara universal. 

Pertimbangan di atas, sejalan dengan : 
1' 

1. Deklarasi HAM pasal 25 ayat 1: setiap orang berhak atas standar hid up yang 
layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. 

2. Kovensi lnternasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ecosoc) pasal 
J 11: negara-negara penandatangan konvensi mengakui hak setiap orang 

atas standar hid up yg layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, 
sandang dan perumahan. 

UUD 1945 Amandemen II pasal 28H ayat 1: setiap orang berhak hid up 
sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 
hid up yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. 

4. UUD 1945 Amandemen II pasal 28H ayat 4: perlindungan, pemajuan, 
4 penegakan dan . pernenuhan kebutuhan hak azasi manusia adalah 

Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan untuk menggagas dan merancang 
sebuah program perlindungan sosial bagi penyandang cacat yang komprehensif, 
tidak parsial, berkelanjutan dan berskala nasional, dengan mengacu pada prinsip 
prinsip: 

1. Skema-skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang 
memadai bagi penerima pelayanan; 

2. Terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan di antara penerima 
pelayanan; 

3. Mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, 
implementasi dan pengawasan program; 

4. Sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial rnakro, 
khususnya yang menyangkut kemampuan anggaran, kebijakan fiskal, dan 
strategi nasional investasi sosial; 

5. E>iselenggarakan oleh lembaga yang tepat dan kredibel, serta ditunjang 

s. Sekolah luar biasa, mulai dari SD hingga SLTA. 

6. Program-program nasional, seperti Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM),Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Beras 
Miskin (Raskin), belum bisa menembus seluruh populasi penyandang cacar, 
karena pendekatan yang digunakan program-program tersebut dengan 
pendekatan rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran, sementara 
itu tidak sedikit para penyandang cacat tidak/belum berumah tangga. 
penyandang cacat seperti ini tidak akan tersentuh program tersebut. 

7. Program beasiswa bagi anak-anak dari orang tua penyandang cacat yang 
diprakarsai dan dikembangkan oleh organisasi non pemerintah (ornop). 

8. Program sejuta kaki palsu, yang diprakarasi oleh "Kick Andy" salah satu 
acara di salah satu stasiun televisi. 

Pada dasarnya program-program tersebut masih terbatas sasaranya, karena 
Penyandang cacat bukan hanya cacat fisik, tetapi penyandang cacat mental atau 
cacat fisik dan mental. 



:hanya mampu beraktivitas di tempat tidu r saja; aktivitas kehidupan sehari-hari 
tergantung pada orang lain (mandi, makan, berpakaian, berjalan/berpin_dah 
tempat); dan perilakunya membahayakan orang lain 

3. Progam Perawatan Kesehatan di Tempat (PRAKESTA} 

Penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria peserta program PRAKESTA 
memperoleh pelayanan perawatan dan kesehatan diri di tempat tinggal 
masing-masing. Pelayanan diberikan sebulan sekali oleh Petugas Kesehatan. · 

Program ini bertujuan untuk terpelihara kesehatan dan kebersihan jasmani 
penyandang disabilitas mengurangi beban keluarga yang mempunyai 
penyandang disabilitas, sehingga waktu dan tenaga anggota keluarga yang 
lain, dapat dialihkan kepada kegiatan yang lebih produktif; dan terpenuhinya 
martabat individu dan keluarganya sesuai dengan hak azasi manusia. 

Sasarannya adalah penyandang disabilitas fisik, mental, atau ganda, dengan 
kriteria : hanya mampu beraktivitas di tempat tidur saja; aktivitas kehidupan 
sehari-hari tergantung pada orang lain (mandi, makan, berpakaian, berjalan/ 
berpindah tempat); dan perilakunya membahayakan orang lain. 

4. Program Bantuan Alat Beraktivitas (BALAT AKTIF} 

Penyandanq disabilitas yang memenuhi kriteria peserta program BALAT AKTIF 
memperoleh paket bantuan alat bantu (kursi roda, tongkat putih, alat bantu 
dengar) beraktivitas sesuai dengan jenis disabilitasnya. Bantuan diberikan 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali seumur hidup. 

Program ini bertujuan bagi terjaminnya penyandang disabilitas untuk 
mendapat alat bantu beraktivitas; meningkatkan peluang dan kesempatan 
dalam pengembangan diri secara optimal; dan terpenuhinya martabat 
individu dan keluarganya sesuai dengan hak azasi manusia. 

Sasarannya .adalah penyandang disabilitas fisik yang tidak mampu secara 
ekonomi atau yang termasuk kategori miskin. 

Sasaran peserta program adalah mereka yang mengalami kesulitan atau 
masalah terkait dengan hukum 

2. Program Perlindungan Hak Hidup (PHH} 

Penyandang disabilitas yang rnemenuhi kriteria peserta program PHH 
penyandang disabilitas memperoleh paket bantuan uang untuk memenuhi 
kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Bantuan diberikan setiap bulan dengan 
besaran sesuai indeks biaya hidup harian seternpat. 

Program ini bertujuan bagi terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup 
penyandang disabilitas; mengurangi beban keluarga yang mempunyai 
penyandang disabilitas, sehingga waktu dan tenaga anggota keluarga yang 
lain, dapat dialihkan kepada kegiatan yang lebih produktif; dan terpenuhinya 
martabat illdividu dan keluarganya sesuai denqan hak azasi manusia. 

Sasarannya penyandang disabilit~s fisik, mental, atau ganda, dengan kriteria 

tanggungjawab negara, terutama pemerintah. 

5. Undang-Undang No. 39/1999; tentang HAM, pasal 11; setiap orang berhak 
atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkernbang. 

6. Undang-Undang No. 4/1997; tentang Penyandang Cacat. 

Berdasarkan hasil studi pustaka, temuan-temuan selama proses kajian dan 
prinsip-prinsip Perlindungan Sosial bagi Penyandang cacat serta variasi 
jenis kecacatan yang dialami, beberapa program perlindungan sosial bagl 
penyandang cacat yang direkomendasikan adalah: 

1. BA KASI (Bantuan, Konsultasi, Advokasi Sosial) 

Penyandang disabilitas yang rnemenuhi kriteria program diberikan bantuan 
konsultasi dan advokasi hukurn secara cuma-cuma sesuai kesulitan atau 
masalahnya. 

Program ini bertujuan bagi terselesaikannya masalah penyandang disabilitas 
berdasarkan ketentuan atau hukum berlaku, jelasnya status penyandang 
disabilitas secara hukum, dan memberikan kesempatan yang sarna bagi 
penyan-dang disabilitas secara hukum 
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Program ini bertujuan untuk transfer pengetahuan dan pengalaman kepada } 
generasi muda; pewarisan nilai dan moral kepada generasi muda. Sasarannya 
penyandang disabilitas dewasa. 

2. Program Bantuan Sarana Usaha (BSU) 

Penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria peserta program BSU 
memperoleh paket bantuan usaha sesuai dengan potensinya dan sumber di ; 
lingkungan setempatnya. Bantuan usaha bisa berupa modal atau peralatan I 

yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha 
ekonomi produktif. 

Program ini bertujuan bagi terjaminnya penyandang disabilitas mendapat · 
pendapatan, pekerjaan dan atau berwirausaha; serta terpenuhinya martabat 
individu dan keluarganya sesuai dengan. hak azasi manusia. Sasarannya 
penyandang disabilitas fisik dan mental pada usia produktif yang potenslal, 

3. Satuan Bhakti Penyandang Disabiltas (SBPD) 

Transfer pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda penyandang 
disabilitas sebagai perwujudan dari self esteem dan aktualisasi diri penyandang 
disabilitas dewasa. 

1. Wirausaha Bagi Penyandang Disabilitas (WIRABILITAS) 

WIRABILITAS ditujukan untuk pelaksanaan pelatihan, bantuan modal dan 
pendampingan yang difokuskan pada wirausaha para penyandang disabilitas. 

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan penyandang disabilitas 
untuk wirausaha; memanfaatkan sumber permodalan; dan mendekatkan 
aksesibilitas wirausaha melalui pendampingan sosial; Sasarannya adalah 
penyandang disabilitas potensial. 

Disamping program yang bersifat perlindungah, ada beberapa alternatif program 
pemberdayaan yang direkomendasikan, yakni: 



ANALISISKEBIJAKAN PE/i/lBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN SOS/AL PENYANDANG CACAT 
Menggagas Alternatrf ModelKebrJakanSosral Penyandang Cacal • 

-:::- . : . . - . . - . ----·-·---· --- - . . . . . . 

padangmedia.com, Minggv 8-1-2012. 

Gemari, majalah. Tahun X/Oktober 2009 

Undang Un dang Republik l_ndonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang· Pengesahan 
Convention on The Rights of Persons With Disabilities atau Konvensi Mengenai 
Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

KOM PAS.com -17 Peb 2012 

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial 

~ '· ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan .Sosial 

Penderita Cacat 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 
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