
memadai baik di tingkat internasional' nasional mauPun

lokal. Di tingkat intern"sional antara lain : ICR CRPD' tingkat

nasional: PPCI, Pertuni, dan di tingkatlokal: YPAC' danlain-

lain. Demikian pula pada berbagai Kementerian/ Lembaga

terkait terdapat sejumlah Lembaga pemberi pelayanan sebagai

Unit Pelayanan Teknis (UPT)' Sebagai contoh: Kementerian

Sosial RI terdapat 21 Unit Kerja yang bertebaran di sejumlah

daerah di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada

penyandang disabilitas' Demikian juga pada Kementerian/

i.-bagu tertait lain tidak sedikit jumlahnya' Ditarnbah lagi

lembaga-lembaga pelayanan yang didirikan oleh pihak swasta

dur, ,riusyarakat. Kesemuanya itu merupakan potensi y-ang

dapat dimanfaatkan untuk penanganan masalah penyandang

disabilitas.

3. Tantangan dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas

Meskipun terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan

untuk pelayanan p*yundung disabilitas' namun terdapat

p.r*u*Iuhun dan tendala sebagai tantangan dalam

pelayanan penyandang disabilitas' Permasalahan yang

ditemukan terutama pada bidang-bidang pelayanan'

Permasalahan itu meliPuti :

a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial' masihlebih

banyak di arahkan ke pairti dan belum terbentuk sistem

rujukan terPadu.

b. Bidang Kesehatan, lembaga kesehatan (puskesmas'

klinrlr, rumah sakit, rumah bersalin) belum menyediakan

sarana/layanan kesehatan yang memudahkan seperti

akses bangunan, ruang pendaftaran dan pemeriksaan

berbeda lantai, ranjang pemeriksaan yang tinggt

c. Ketenagakerjaan dan peningkatan taraf hidup'

kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang



disabilitas masih terbatas. Peningkatan keterampilan
dan oenyaluran kerja bagi penyandang disabilitas masih
terbatas.

d. Bidang Bencana Alam (situasi darurat), penyandang
disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dalam
perencanaan dan pelatihan disaster risk management
dan disability risk reduction program.

e. Bidang Olah Raga, Seni, dan Budaya, pengembangan
potensi penyandang disabilitas di bidang olah raga dan
budaya belum setara. Penyediaan sarana prasarana
rekreasi dan hiburan belum sepenuhnya dapat diakses.

f, Bidang Mobilisasi/Akses Fasilitas lJmum, aturan sudah
ada, namun diperlukan pengawasan dan evaluasi yang
lebih intensif dan berkelanjutan agar pelaksanaan
dan pemenuhan hak-hak mobilitas bagi penyandang
disabilitas dapat terwujud.

g. Bidang Informasi dan Komunikasi, media informasi
belum sepenuhnya informatif terhadap kebutuhan dan
pemahaman akan penyandang disabilitas.

Disamping permasalahan di atas, ditemukan berbagai
kendaia baik bersifat internal maupun eksternal dalam
pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kendala-
kendala itu diantaranya adalah:

a.

b.

Data tentang penyandang disabilitas belum valid kecuali
disabilitas fisik dan disabilitas ganda. Program yang
dilakukan secara sporadis dan temporer, menjadi tidak
berkesinambungan dan tidak tepat sasaran jika tidak
didukung tersedianya data base yang akurat.

Keterbatasan lembaga-lembaga pelayanan baik dalam
jumlah maupun ketersediaan dalam setiap wilayah.



Pendirianlembagapelayananbagipenyandang
disabilitasbelummeratadiseluruhwilayahtanahair.
Kebijakan otonomi daerah juga turut mempengaruhi

kondisiini,karenasetiapdaerahmempunyaiarah
pelaksanaan operasional sesuai situasi' kondisi dan

kemamPuan daerah masing-masing'

c. sinkronisasi atau keterpaduan pelayanan terhadap

penyandang disabilitas dari berbagai instansi terkait

;.h- optimal, sehingga ada keterbatasan informasi

tentang datapenyandang disabilitas yang telah rnendapat

pelayanan.

d. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pelayanan belum

terukur.Pelaksanaanpelayanankepadapenyandang
disabilitas masih belum mempunyai parameter atau

tolok ukur yang terstandar' sehingga setiap pihtk masih

menggunakan Parameter masing-masing'

e. Keterbatasan anggaran' Dukungan pendanaan terhadap

berbagai prog.uil p.mberdayaan dan pelayananan blgi

p.rry"lrd*gli,uUilit"t belum optimal baik di tingkat

pusat mauPun di daerah'

Mengacu kepada permasalahan dan kendala pelayanan

p"rryurrdJrg disabilitas di atas, maka ini merupakantantangan

fugi t ur-orrisasi peraturan, kebijakan' dan Prograrn lalam
rangka uPaya pemenuhan hak penyandang disabilitas lintas

sektor dengan mengacu kepada pasalS s/d 30 UU Nomor 19

Tahun 2011 tentangfengesahan Ratifikasi UNCRPD' Dalam

f urut-purd t.r..brt' Cnpb memfokuskan 26 hak penyandang

disabilitas yang perlu perhatian yaitu :

a. Kesetaraandannondiskriminasi;

b. PeremPuan PenYandang Cacat;



c. Anak-anakPenyandangCacat;

d. Peningkatankesadaran;

e. Aksesibilitas;

f. Hakhidup;
ob'

h.

i.

1.

k.

Situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;

Pengakuan yang setara di hadapan hukum;

Akses atas peradilan;

Kebebasan dan keamanan seseorang;

Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau

merendahkan martabat;

1. Kebebasarr dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan;

m. Ferlindungan terhadap integritas seseorang;

n. Kebebasan bergerak dan kebangsaan;

o. Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat;

p. Mobilitas personal;

q. Kebebasan bereksPresi dan

terhadap informasi;

berpendapat serta akses

Penghormatan terhadaP Privasi;

Penghorrnatan terhadap rumah dan keluarga;

Pendidikan;

Kesehatan;

I{abilitasi dan rehabilitasi;

Pekerjaan;

Standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial;

Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik;

Partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu

iuang dan olah raga

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

v.

z.



Model Kebij akan Pelayanan Kolaborasi Penyandang Disabilitas

Mangacu kepada hasil deskripsi keterkaitan kebijakan

p.tuyurrui p.nyurrdu,'g disabilitas pada Kementerian/Lembaga

dan stakeholder lainnla dan kajian empiris pelayanan saat.ini'

maka model kebijakan yang diusulkan adalah Model Kebijakan

Pelaycnan Kolaborasi Penyandang Cacatl Disabilitas' Kegiatan

kolaborasi Yang dilakukan Yaitu :

1. Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di

Indonesia (lJN Partnership to Promote the Rights of Persons

with Disabilities - UN PRPD)

Tujuan Pembangunan:

Diadops inya kebij akan lanjutan terkait hak-hak p enyandang

disabilitas y"ng dip'o*otitt* melalui lembaga disabilitas

yang lebih kuat dan pengumpulan data yang lebih baik'

Tujuan Langsung:

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjas-ama

antara organi'a'i penyandang disabilitas dengan lembaga

Pemerintah terkait'

b. Peningkatan kapasitas pengumpulan data tentang

p.ny"rrd",tg disabilitas agar dapat menyusun rencana

dan anggaran Yang efisien'

Mitra Kerja:
a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi'

b. Kementerian Sosial'

c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(BaPPenas)'

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan'

e.

f.
ob'

Kementerian Kesehatan'

Badan Pusat Statistik (BPS)'

Organisasi Penyandang Disabilitas'



Pa<la tahun 20i1, enam badan PBB (ILO' WHO'

UNDB OHCHR, UNICEF dan UN DESA) membentuk

IJN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities

(UNPRPD)-r.U,rott dana amanah multi-donor (MDTF)

untuk mendukung kerjasama antar lembaga PBB

dalam program-program di tingkat negara agar dapat

-.*pror.ro"rikan hak dan kesempatan bagi penyandang

disabilitas.

Tujuan UNPRPD adalah mengembangkan kapasitas

pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional' terutama

p.*"rilrrtuft du., orgu.tisasi penyandang disabilitas' untuk

melaksanakan secara efektif Konvensi PBB tentang Hak-hak

Penyandang Disabilitas (UNCRPD)'

Salah satu negara pertama yang melaksanakan program

UNPRPD ini adalah Indonesia' Kendati belakangan ini

pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang

iebih besar terhadap hak-hak penyandang disabilitas' Setelah

meratif,kasi UNCPRD pada November 2011' masih sangat

diperlukan adanya peningkatan kesadaran tentang hak-hak

p..ryurrdutg disabilitas, serta kelemb agaar, disabilitas yang

i.Uii, t out. Ol.h kut.t u itu proyek ini difokuskan pada upaya

menciptakan lembaga yang berkemampuan dan inklusif' dan

membantu BPS memperkuat perryediaan data yang lebih

akurat terkait p.rry*Jut g disabilitas' Di Indonesia' proyek

ini akcn dilaksanakan bersatna oleh ILO' WHO' UNESCO

dan UNFPA meliPuti :

a. Pengembangan Kapasitas Organisasi Penyandang

Disabilitas dan Lembaga Pemerintah (Badan pelaksana:

ILO dan UNESCO). ILO dan UNESCO akan mengadakan

konsultasi clan pembangunan kapasitas teknis serta

fungsional organisasi penyandang disabilitas dan



pegawai Pemerintah' Bantuan "k"" .dt::t'I* 
melalui

t;il*kal" 
pelatihan bagi organisasi penyandang

disabilitas aun ptgu*"i perierintah. dl- 
:ingkat 

nasional

dan provinsi, termasuklabodetabek' Yogyakarta' |awa

Barat dan |awa Timur' Selumlah lokaka.rya peningkatan

kesadaran mengenai TINCRPD akan diadakan dengan

il;;lada p.r,iiaft* inklusil hak atas pekeriaan dan

bekerja, serta hak untuk berpartisipasi' Bidang tematis

a"ri-p.ttgkatan kapasitas' dalam O:l* pelatihan

;i'rri.";"k"P pendiJikan keuangan dan penl'usunan

anggaran; pembuatan laporan' ,serta 
pemantauan dan

evaluasi; komunikasi' neio sias i dan presentasi' advokasi'

t p.*t-prtan dan partisipasi masyarakat'

Hasil yang dirumuskan faitu PlngSmbangan Kapasitas

Organisasi rt"y*J*i Disabilitas dan Lembaga

Pemerintah' meliPuti:

1) Menl'usun rencana strategis bagi organisasi

Payung p."yut'a*g disabilitas agar dapat menjalin

L4"ri-" dengan organisasi-organisasi lainnya;

2) Serangkaian pelatihan unttrk organisasi penyandang

disabilitas tentang UNCRPD dan kapasitas

organisasi;

3) Membentuk komite penasihat yang

mengcordinasikan permasalahan dan program

disabilitas antar lembaga pernerintah;

4) Melakukan pelatihan tentang UNCRPD bagi pejabat

Pemerintah kunci; dan

5) Mengadakan penelitian .f:*n*tr 
khususnya

mengenai pt"yi"au"g disabilitas perempuan dan

kekerasan terhadaP PeremPuan'



b. Pengembangan kapasitas dan pengumpulan data tentang

penyanclang disabilitas (Badan pelaksana: WHO dan

UNFPA)

Pengembangan dan peningkatan data dan statistik

tenhng penyandang disabilitas merupakan kunci dari

pembuatan kebijakan yang efektif' Untuk membantu

pembuatan kebijakan, perencanaan dan Penyusunan

anggaran, proyekini akan membantu BPS meningkatkan

kemampuan pengumpulan data tentang penyandang

disabilitas.

Metodologi Indonesia saat ini terkait survei penyandang

disabilitas akan dikaji, dan metodologi standar

internasional akan dikembangkan bersama BPS'

Bantuanakandiberikandalambentuklokakaryaarltara
lain tentang metodologi pengumpulan data nasional

tentang penyandang disabilitas dan uji lapangan'

Hasil yang dirumuskan yaitu Pengembangan Kapasitas

PengumpulanDatatentangPenyandangDisabilitas'rneliputi:

1) Mengintegrasikan satu set pertanyaan umum tentang

disabilitas ke dalam metodologi survei mendasar;

2) Melaksanakan Pelatihan teknis bagi staf kunci BPS

tentang hak-hak penyandang disabilitas dan metodologi

pengumPulan data; dan

3) Melaksanakan uji lapangan dan pelatihan untuk pelatih

tentang survei di salah satu provinsi'

4'l Di samping itu, penelitian kualitatif khususnya tentang

penyandang disabilitas perempuan dan kekerasan

terhadap perempuan akan diadakan'

2. Program pemberdayaan dan Penanganan permasalahan

penyarrdang disabilitas di Indonesia diintegrasikan juga pada



bidang lainnya, antara lain dalam Rencana Aksi Nasional

(RANj Penyandang Cacat 2004 -2013 mencakup 8 bidang

prioritas, Yaitu:

a. Bidang Pembentukan Organisasi Swadaya Penyandang

Disabilitas serta Asosiasi Keiuarga/Orang Tua Anak

Penyandang Disabilitas.

b. Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Penyandang

Disabilitas.

c. Deteksi Dini dan Intervensi Dini Disabilitas serta

Pendidikan Penyandang Disabilitas'

d. Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang

Disabilitas.

e. Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum

dan TransPortasi.

f. Alrsesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bidang

Informasi Komunikasi dan Teknologi' termsuk

Teknologi Alat Bantu.

g. Penghapusan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan

|aminan Sosial dan Kelangsungan Hidup'

h. Kerjasama Internasional dan HAM'

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat

tersebut dilahirkan oleh para pemangku kebijakan yang

anggotanya meliputi multi sektoral kementerian' organisasi

p.ilunau"g disabilitas, Perguruan tinggi dan dunia usaha'
't{.r.t 

" 
teigabung dalam Tim Koordinasi Nasional Upaya

leningkatari Kesej ahteraan S osial Penyandang Cacat' Tim ini

dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Sosial seba;gai focal

p oint issue disabilitas.



Implementasr RAN Penyandang Disabilitas di lapangan

rnengalami beberapa kendala sehingga pencapaiannya tidak

optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. RAN Penyandang Cacat 2004 -2013 hanya memuat

proBram dan kebijakan, niunun tidak secara eksplisit

rnenyebutkan instansi/kementerian yang seharusnya

melaksanakan tugas dan fungsi dari program dimaksud'

Meskipun demikian, RAN ini yang sebenarnya sudah

memuat tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh

berbagai instansi/lembaga sesuai dengan tugas dan

kewenangan, tidak dikua&an dalam keputusan yang

mengikat.

b. RAN Penyandang Cacat 2004 -2013 juga tidak memuat

bagaimana pembiayaan atas pelaksanaan Program yang

termuat dalam RAN

c. RAN Penyandang Cacat 2OO4 -20L3 juga tidak memuat

mekanisme pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

program oleh siapa dan bagaimana, meskipun ada

disebutkan mekanisme Pemantauan

d. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, pada tingkat

Daerah terjadi kesenjangan antara pelaksanaan Program
yang berasal dari pemerintah pusat dengan daerah'

Meskipun ada upaya penguatan Program pemerintah

pusat di daerah melalui pembiayaan dengan sistem

Dekonsentrasi dan Pembantuan, untuk issue disabilitas

belum ada aturan yang jelas tentang pelaksanaanya'

Dengan demikian, pelaksanaanya sangat tergantung

pada kepemimpian pada daerah masing-masing, baik

di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota' Tambahan

lagi, dalam tata urutan peraturan perundang-undangert

rli Indonesia, Keputusan Menteri tidak lagi mempunyal



e.

kedududkan yang kuat, dibandingkan dengan Peraturan

Daerah (Perda).

Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia

sudah menyebutkan tentang pentingnya kesamaan

kesempatan dan hak penyandang disabilitas dalam

berbagai aspek kehidupan, penjabaran lebih lanjut

tentang Peraturan perundang-undangan tersebut tidak

cukup jelas. Misalnya, UU menyebutkan aturan tertentu'

nu-un tidak diikuti dengan peraturan pelaksananya'

Belum lagi lemahny alaw enforcement dalampelaksanaan

peraturan perundang- undangan tersebut'



KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Diantara kebutuhan bagi penyandang cacat sesuai

masih banlak yut'g Uao- I"rp""uhi' Hal ini dapat ditelusuri'

awalnya dari data p"t'yutd"t'g cacat yang ada di Indonesia belum

optimal. Data J; i"put ttlrnu dan tepat alamat (by name by

;d;;; saat ini Utto* tersedia di seluruh provinsi' masih harus

dilakukan surveylanjutan untuk menunjang akurasi data tersebut'

;;;J"r" terhadap P"'yu*du"g cacat masih diskriminasi'

Diskrirni;rasi yang dialami penyandang ca:at berupa

p"*i.J""rr, p.'gotilu;*au preferensi berdasarkan alasan-alasan

y*g *.rrghup"sku" atatl mengurangi kesetaraan kesempatan

atau perlakuu" iutu"t hubungun k"ria atau pekerjaan' Pasar kerja

il; berpihak, dimana pasar kerja yang masih mendahulukan

warga masyarakai t'o'*J"'u'ih tetap menjadi alasan klasik'



Infrastruktur belum memadai, fasilitas infrastruktur yang

ada di tempat kerja, di lokasi umum dan sekolah masih belum

memadai. Begitu iuga pemberian jaminan sosial masih selektif

yaitu hanya penyandang cacat berat saja'

Upaya pember<layaan ke depan masih perlu adanya

komitmen Kelembagaan. Perhatian pemerintah' masyarakat dan

dunia usaha berupa tanggung jawab dari perusahaan tentang

pentingnya p.rr"rrgurrun penyandang cacat' Dibarengi dengan

mekanisme yang jehs mulai dari perencanaan' pelaksanaan'

evaluasi/monitoring. Berjalannya pola kerjasama diantara ketiga

pilar dari pemerinlah, masyarakat dan dunia usaha' Hal ini

perlu didukung dengan diperkuatnya potensi elternal berupa

dukungan peraturan p",,"i"'g-t'ndangan yang memadai dan

Kelemb agaan yang menangangi p enyandan g cacat'

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian implementasi kebijakanlprogram

tersebut, masih diperlukan ada kebijakan berupa Peraturan

perundang-,rndang"n yang diakomodasikan oleh pihak

Kementerian Kodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat antara lain :

1. Keterpaduan Implementasi Standar Pelayanan Penyandang

Disabilitas, Community lntegrated Living Anangement

(CILA)

2. Penegakan Sanksi Administratif terhadap Komitmen

Kementerian/ Lembaga dalam Implementasi Pelayanan

PenYandang Disabilitas

3. Pemberian Penghargaan terhadap Komitmen Kementerian/

Lembaga dalam Implementasi Pelayanan Penyandang

Disabilitas (Dkability Friendly)
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