
Potensi dan tantangan dalam pelayanan penyandang

disabiiitas pada Kementerian/Lembaga dan stakeholder

lainnya di bawah Koordirrasi Kemenko Kesra'

Pengkajian terhadap ketiga aspek diatas selanjutnya akan

menghasilkan satu Model Kebijakan Pelayanan Kolaborasi

bagi penyandang disabilitas di Indonesia'



PEMBAHASAN HASIL
ANALISIS KEBIJAKAI{

Keterkaitan Kebij akan Pelayanan Penyandang Disabilitas pada
Kementerian/ Lembaga dan Stakeholder Lainnya.

Kebijakan pelayanan penyandang disabilitas dari masing-
masing Kementerian/ Lembaga (K/L) telah dilalaanakan dengan

sasaran yang berbeda-beda, bidang kegiatannya-pun masing-

masing bervariasi. Adapun gambaran kebijakan dan program
dari masing-masing K/L dapat dilihat pada diagram kerjasama

Iintas kementerian dalam penanganan penyandang disabilitas
berikut ini :
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Sumber: Bintoro, Selayang Pandang Individu dengan

Kebutuhan Khusus

Gambar 6. Diagram Kerjasama Lintas Kementerian

dalam Penanganan Penyandang Disabilitas

Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat berbagai

kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh K/L saling

beririsan dan terkait satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut bisa

dilihat dari sasarannya seperti : disabilitas potensial dan non

potensiai, disabilitas anak, disabilitas perempuan. Dilihat dari

sifatnya/bentuknya seperti : program preventif (Pencegahan) yang

meliputi : Program perlindungan dan jaminan sosial, bantuan

sosial; program rehabilitatif yang meliputi : rehabilitasi fisik,

mental dan sosial; serta program pemberdayaan yang meliputi

aspek ekonorlri, pengetahuan dan keterampilan.

Secara rinci program K/L yang memiliki irisan dan saling

berkaitan dapat digambarkan sebagai berikut :



l. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

a. Pemberdayaan keluarga dcngan penyandang disabilitas.

b. Pemberdayaan masyarakat untuk bantuan keluarga

dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

c. Pendampingan ibu dengan Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK).

cl. Koseling keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK).

Kementerian Komunikasi dan Informasi.

a. Aksesibilitaslnformasi

b. Publikasi tentang penyandang disabilitas.

Kementerian Pendidikan Nasional.

a. Layanan pendidikan bagi anak usia dini berkebutuhan

khusus.

b. Layanan pendidrkan dasar anak berkebutuhan khusus'

c. Layanan pendidikan menengah anak berkebutuhan

khusus.

Kementerian Sosial.

a. Layanan deteksi dini.

b. Pemberdayaan penyandang disabilitas.

c. Layanan rehabilitasi social bagi indMdu berkebutuhan

khusus.

Kementerian Pekerj aan Umum.

Penye diaan alaesibilitas fi s ik dan transfortasi.

Kementerian Hukum dan HAM

a. Advokasi.

b. Perlindungan Hukum.

')
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4.

5.
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Kementerian Kesehatan

a. Pencegahan.

b. Deteksi dan intervensi dini medis.

c. Therapi.

d. Ortotik dan Prostetik.

e. Penyuluhankesehatan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

a. Bantuan kemandirian ekonomi.

b. Pengembangankewirausahaan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

a. Penyaluran tenaga kerja individu berkebutuhan khusus.

b. Perlindungan tenagakerja berkebutuhan khusus.

B. Kajian Empiris Pelayanan Saat I;ri
1. Bidang Kesejahteraan Sosial

]umlah penyandang disabilitas yang meliputi : netra,
rungu wicara, tubuh, eks penyakit kronis, retardasi mental,
gangguan jiwa serta fisik dan mental, di Indonesia menurut
data PPLS tahun 2011 sebanyak 3.838.9g5 dengan rincian
sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :

7.

8.

9.



Populasi Penyandang Dissbilitas : 3.838.985
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Sumber : Pendatan Program PPLS, Tahun 2011

Gambar. T

' Populasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia

)umlah penyandang disabilitas sebagaimana tersebut

diatas, berdasarkan data hasil Susenas BPS pada tahun 2012

mengalami peningkatan menjadi 6.008.661 jiwa. Dari jumlah

populasi tersebut, Kementerian Sosial telah melakukan

berbagai kegiatan yaitu : Program Rehabilitasi Sosial Orang

Dengan Kecacatan (RSODK), Program pemberian jaminan

sosial melalui Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan

(ASODK) Berat serta Program Kelembagaan dan Advokasi

Sosial. Target sasaran untuk Program RSODK hanya baru

bisa menangani sebanyak 49.081 jiwa dengan rincian 24'l2L

jiwa di laksanakan oleh 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kementerian Sosial, sebanyak 22.305 jiwa dilaksanakan oleh

34 provinsi melalui dana dekonsentrasi dan sebanyak 3'555

jiwa melalui kegiatan penjangkauan (outreach) pada lokasi-

lokasi yang tidak bisa dicover melalui kedua kegiatan yang

ada. Secara rinci mengenai latar belakang, nama Program,

sasaran dan tujuan dapat dilihat pada gambar berikut ini'
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Sumber : Direktorat RSODK Kementerian Sosial, Tahun 2014

Gambar 8.

Prograrn Rehabilitasi Sosial (RSODK) di Kementerian Sosial

Tahun 2014

Program RSODK diberikan melalui berbagai program

baik yang berbasis institusi (panti) maupun yang berbasis

masyarakat (non-panti) serta bantuan langsung berupa uang

tunai melalui program ASODK.

a. Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi.

Terdapat 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa
panti cian 2 Balai Besar yang merupakan pusat/lembaga

pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang

disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit

kroais, mental retardasi, mental eks psikotik yang

langsung pengelolannya berada di bawah Kementerian

Sosial.



Disamping itu juga terdapat 22 pusat /lembaga yang

dikelola pemerinlh daeiah dan 32L panti yang

diselenggarakan oleh masyarakat'

Pelayanan rehabilitasi sosial berbasiskan panti juga

dilakukan dalam bentuk multitarget grouP melalui

sistem day caredan program khusus melalui out reach

services. Selain t* p*it-panti juga dijadikan seblBai

pusat rujtrka" ptiuyu"un 
^penyandang disabilitas dari

p.ogtu- RBM dan UPSK'

b. Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi

1) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah sarana

pelaya,'u"' i"'gttak yang kegiatannya diarahkan

untuk menlanikao lokasi penyandang disabilitas

atau e""yu"i?"g Masalal KesejahteraanSosial

(PMKS) tui" '"i'pui 
ke tingkat desa agar dapat

-.-p t'olth 
- 

p ttuy*ut' kesej ahte raan sosial s edini

mungkin, "i'it'igu fer.ma-sa,lfan dapat diatasi

secara cepat' UPSK berada di 34 propinsi'

2) Loka Bina KarYa (LBK )

Ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan

akses pelay"a"u" dun rehabilitasi sosial' dengan

m"rititUt"uiku" pada bimbingan keterampilan'

Penerima rnu"f'"'a"ti LBK ini adalah penyaldan'g

disabilitas 
^-"'gu"' 

Pada saat otonomi daerah

tercatat :zr ig:K yang pengelolaannya diserahkan

pudu p t^t'intah kabupaten/kota' namun sekarang

kondisinya tinggal 204 yang rnasih berfungsi'

104 telah tt'Jifr"zu"gsi' dan 13 sama sekali tidak

u.rr,"g'i' il;"rt on"lr"2ooS oleh Kementerian Sosial

t.faf, aif*Jun rehabilitasi gedung dan melengkapi

kembali Peralatan beberaPa LBK



c, Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM)'

Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam

memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang

disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan

potensi sumber keseiahteraan sosial setempat' Program

RBM digerakan oleh kader dari masyarakat dalam suatu

tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait

dan tokok masyarakat serta keluarga dan kelompok

penyandang disabilitas' Kegiatan utamanya melakukan

deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan

rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan

penyandang disabilitas. Idealnya dengan adanya UPSK

c1i suatu lokasi maka perlu adanya RBM, namun masih

perlu pembinaan lebih lanjut terhadap RBM'

Bantuan Sosial bagi Organisasi Sosial yang bergerak di

bidang Disabilitas

Ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas. Bantuan sosial bagi

organisasr Tahun 2009 bantuan sosial diberikan kepada

27 orsos yang terdiri atas 25 organisasi penyandang

disabilitas darr 2 panti yang menangani penyandang

disabilitas ganda. Bantuan terutama untuk kegiatan

operasional organisasi yang bersangkutan'

Bantuan TanggaP Darurat

Bantuan Tanggap Darurat ditujukan untuk penyandang

disabilitas yang mengalami keterlantaran, diskriminasi,

eksploitasi, tindak kekerasan korban bencana, maupun

orang yang mengalami disabilitas sebagai akibat dari

bencana. Bantuan yang disalurkan tahun 2009 di Garut

kepada 5 orang penyandang disabilitas berbentuk

d.

e.



alat bantu dan bantuan sosial masing-masing Rp.

1.000.000,- Demikian pula di Sumatera Barat, 50 orang

yang mendapat alat bantu dan 56 orang mendapat

bantuan sosial. Lokasi lain yang mendapat bantuan

tanggap darurat adalah Depok Sukabumi, dan Ciamis,

|awa Timur (Ngawi) dan DKI |akarta. Ienis disabilitas

yang ditangani yaitu netra, mental eks psikotik tubuh,

grahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit

kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas tersebut dilaksanakan

melalui tiga sistem : 1) lnstitutional-based yang

mencakup program reguler, multilayanan, dan multi

target group melalui day care dan subsidi silang, dan

program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan),

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli

kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis

masyarakat; 2) N on-in stitution al-b as ed yang mencakup

pelayanan pendampingan dengan pendekatan family'
based dan community-based yang menyelenggarakan

Rehabilitasi Basis Masyarakat (RBM); 3) pelayanan

sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, PBK, Usaha

Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/

KUBE).

Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK)

Berat.

Merupakan program pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial yang mempertahankan hidup penyandang

disabilitas berat. Estimasi jumlah penyandang disabilitas

berat adalah 163.232 orang, sampai tahun 2013 jumlah

penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat

sebanyak sebanyak 22.000 orang. Kepada mereka

diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebesar



Rp 300.000 per orang per bulan selama setahun yang

penyalurannya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kriteria penerima jaminan sosial penyandang disabilitas

berat adalah : yang memiliki disabilitas yang tidak dapat

direhhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan sendiri

aktivitas sehari-hari, kecuali dengan bantuan orang

lain; sepanjang waktu aktifitas kehidupannya sangat

bergantung pada bantuan orang lain; tidak tinggal dalam

panti dan tidak mampu menghidupi diri sendiri serta

berasal dari keluarga miskin.

g. Bantuan Permakanan Panti Penyandang Disabilitas

Program Bantuan Permakanan Panti Penyandang

Disabilitas ditujukan bagi penyandang disabilitas yang

hidup dalam panti sosial milik pemerintah daerah dan

panti sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Bantuan

diberikan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar,

terutama permakanan yang diberikan dalam bentuk

uang tunai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). per orang

per hari sepanjang tahun. Pada tahun 2013 disalurkan

bantuan kepada 15.500 penyandang cacat yang tinggal

dalam parrti di 203 kabupaten kota di Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana program

pelayanan bagi penyandang disabilitas di masa yang akan

datarrg tergambar dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang

Disabilitas (RAN-PD) 2}l4-2}lg yang meliputi 8 kegiatan

yaitu:

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN-
PD, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Membentuk dan mengukuhkan pa.nitia dan POK|A
di tingkat pusat dan daerah.



2) Rapat koor'dinasi di pusat dan daerah (6 bulan)

sekali.

3) Melaksanakan kerjasama dengan mitra

pembangunan bidang penyandang disabilitas'

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait

disabilitas, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

I ) Harmonisasi RUU dan Peraturan terkait penyandang

disabilitas.

2) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang

belum berpihak pada penyandang disabilitas'

3) Pelatihan advokasi bagi penyandang disabilitas'

4) Pelibatan penyandang disabilitas datam konsultasi

kebijakan dan Program.

5) Quota jabatan di pemerintah dan anggota parlemen'

6) Penyediaan TPS dan kelengkapan surat suara

aksesibel bagi penyandang disabilitas'

Pendidikan dan diseminasi

Pemenuhan hak sipil dan hak politik

Pemenuhan hak sosial budaYa

1) Penghapusankemiskinan penyandang disabilitas

2) Perluasan kesemPatan kerja

3) Perlindungan penyandang disabilitas dalam situasi

darurat bencana

4) Penguatan kesehatan, perlindungan dan jaminan

sosial.

f. Pemenuhan hak penyandang disabilitas PeremPuan'

eks psikotik dan orang yang pernah mengalami kusta'

melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

c.

d.

e.



i)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

Penyusunan kebijakan Penganggaran responsif

gender bagi penyandang disabilitas di tirrgkat pusat

dan daerah.

Meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan

penyandang disabilitas .

Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya

kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak

penyandang disabilitas.

Melaksanakan penyuluhan kesehatan reproduksi

kepada calon pengantin.

Program parenting skill untuk pengasuhan anak

penyandang disabilitas.

Penguatan forum komunikasi orang tua/keluarga

yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Pengembangan rehabilitasi berbasis keluarga dan

pembentukan kelompok Pendukung.

Program p emberian obat-obatan secara cuma-cuma

bagi penyandang disabilitas eks-psikotik melalui

puskesmas.

Program kunjungan rumah dan bimbingan psiko

sosial bagi penyandang disabilitas psikotik'

10) Membentuk rumah perlindungan sosial bagi

p enyandang p enyandang disabilitas eks - psikotik.

11) Melaksanakan Program parenting untuk orang tua

penyandang disabilitas.

12) Penyuluhan, advokasi, dan pendampingan bagi

perempuan penyandang disabilitas anak korban

tindak kekerasan.

13) Pembentukan pusat pelayanan terpadu Perempuan
dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan.



Pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang

memadai.

1) Peningkatan Pengawasan pelalsanaan Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembangunan jalan bangunan dan lingkungan'

2) Kampanye aksesibilitas melaui media TY media

cetak website, pertemuan/ /seminar tentang

aksesibilitas.

3) Peningkatan Pengawasan, renovasi bangunan dan

lingkungan.

4) Penyediaan trotoar jalan yang alsesibel pada jalan-

jalan utama.

5) Penyediaan tempat parkir dan ramp pada jalan

masuk gedung milik pemerintah/pemda dan swasta'

6) Penyedian toilet akses pada gedung pemerintah,

pemda dan swasta.

7) Penyediaan parkir dan ramp jalan masukpada pusat

perbelanjaan/bank.

8) Penyediaan toilet akses pada pusat perbelanjaan'

9) Penyediaan lift pada bangunan baru lebih 3 lantai'

10) Penyediaan guiding block, tempat peristirahatan

(kursi singgah) .

11) Pengadaan transportasi umum yang aksesibel bagi

penyandang disabilitas.

12) Pengadaan halte bus yang aksesibel bagi penyandang

disabilitas.

13) Penyecliaan pelabuhan laut/bandara yang aksesibel

bagi penyandang disabilitas.

14) Penayangan bahasa isyarat di televisi dalam program

berita.



2.

15) Pengembangan unit akses informasi keliling yang

aksesibel bagi penyandang disabilitas'

16) Penyediaan komputer bicara bagi penyandang

disabilitas netra.

h. Data, evaluasi dan PelaPoran'

Bidang Pendidikan

DalamdalamUUNo'20tahun2003tentangSISDIKNAS
puau Uugiun Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan

iry"rrurr"ft usus yaitu Pasal 32 ayat (1) Pendidikan khusus

*"roput* p"rrdidit<u" bagi peserta didik yang memiliki

ilrrgtutt 
"rotitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena

t 
"l"ilrur, 

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki

p*."tt kecerdasan dan bakat istimewa' Ayat (2) Pendidikan

layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik

ii au"ruf, terpencil atau terbelakang' masyarakat adat yang

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam' bencana sosial'

dan tidak mampu dari segi ekonomi' Ayat (3) Ketentuan

mengcnai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan

f"y"riu" ttoro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

uV^, t ldiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah'

Berikutiniadalahgambaranjumlahpendudukyang
tidak bersekolah karena lisabilitas diantara 1000 penduduk

usia 5-24 tahun yang tidak bersekolah'



coat
!Eoo

:6
trG
c.-

Et
.=f

G:16:P !! o! ?669'g.E
*robtF:g:bg
YOBO6!ae>-

*Et:EE:P ;
igsiiE*-ra E

IH E3E :!! E i
f f tr 0oo 

= 
:.

Gambar9.

)umlah penduduk yang tidak bersekotah karena disabilitas

Pendidikan Inklusi

Berbicara inklusi dalam hal ini tidak terlepas dari Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) yakni merek" y"ng secara

signifikan berada diluar peserta normal' pada aspek fisik'

motorik, indrawi, mental, sosial' dan atau emosi' sehingga

memerlukan pelayanan khusus' Sedangkan klasifikasi ABK

sebagai berikut :

a. Tunanetra/gangguan penglihatan'

b. Tunarungu/gangguan pendengaran'

c. Tunadaksa/gangguan gerekan/kelainan anggota tubuh'

d. Tunagrahita/ keterbelakangan kemampuan intelektual'

e. Anaklamban belajar'

f. Anak kesulitan belajar'

g. Anak berbakat (memiliki kemampuan dan kecerdasan

luar biasa).

h. Tunalaras/kelainan tingkah laku dan sosial

i. Anak dengan gangguan komunikasi



Program pendidikan inklusi sudah dilaksanakan di

5 proviisi au., S+ kabupaten/kota di.Indonesia' Tingkat

p"iurtp*t masyarakat kht"t"tyu keluarga penyandang

ii.uUitia", rrasih perlu terus ditingkatkan agar mereka tidak

f.rf, "rao 
*"*iiiki anggota keluarga penyadang disabilitas'

Dalam rangka pemenuhan hak-hak belajar melalui

berbagai p.ogrul layanan, Kemedikbuci melalui Direktorat

pembLu"r. Plndidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)

biq 
"r, 

O*aas membuat kebijakan inovatif yang memihak dan

t r#rf a"ngan memberikan subsidi dalam rangka membantu

menyele.aii<an pendidikan bagi peserta didik yang orang

tuanya *.ropukun penyandang cacat (disabilitas)' Tujuan

pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban orang

iuu p.rryundang cacat, guna memenuhi kebutuhan anaknya'

*lrutnyu untuk memblh seragarn sekolah' buku' alat tulis'

dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan pembelaiaran di

sekolah.

Jumlah Bantuan Subsidi Pendidikan adalah sebesar 1

juta rr,piah untuk setiap anak' Tahun 2012 bantuan diberikan

untuk 1.000 anak )rang orang tuanya penyandang cacat

fdisabilltas). Untuk menyalurkan bantuan subsidi pendidikan

ini Direktorat Pembinaan PKLK Ditien Dikdas bekerjasama

dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) untuk

tuna netra; Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)

untuk tuna rungu, tuna grahita' dan tuna ganda' Pada saat

yurrg ,u*u lugu=at<u" diberikan bantuan operasional un!u]<

Sekolah Luar Biasa (SLB), bantuan operasional sekolah

inklusi, bantuan operasional sekolah penyelenggara Cerdas

Istimewa Bakat Isiimev:a (CIBI)' dan tambahan beasiswa

bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)'


