
Sedangkan sumber beasiswa/bantuan sendiri berasal

dari pemerintah, non-pemerintah, sekolah dan perorangan'

Secara rinci besarnya bantuan pendidikan/beasiswa yang

diterima penyandang disabilitas dari berbagai sumber dapat

dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 10.

Besaran Bantuan Beasiswa untuk Penyandang Disabilitas

Program lainnya untuk penyandang disabilitas

adatah setelah mereka lulus dan masuk dalam usia kerja'

Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan beberapa

pengusaha untuk menampung mereka yang masuk kategori

iiruiititut agar bisabekerja di perusahaan' Seperti di provinsi

|awa Timurlekerja dengan APESINDO (Asosiasi Pengusaha

Sepatu Indonesia) untuk wilayah |awa Timur dimana para

p.nyandung disabilitas bisa bekerja di pabrik sePatu yang

beracla di bawah asosiasi tersebut'

36,83%

Sumber Beasiswa

43,98yo
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3, Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan

Kesehatan adalatr "...bertuiuan untuk meningkat-kan

;;;;r", kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

ordng agar terwujud derajat kes.ehatan masyarakat yang

setingi-tinggiryo, u'A ogoi investasi bagi p emb angunan sumb er
-;;; 

*r;tia yangpiodtrktif secara sosial dan ekonomis"'

Demi mencapai tujuan tersebut dengan upaya kesehatan

yang ada terdapat ptluyu"u" kesehatan yang dipakai dalam

i.lU\o. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

a. Pelayanan kesehatan promotif yaitu suatu kegiatan dan/

atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

lebih meniutu*ukut kegiatan yang bersifat promosi

kesehatan'

b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu suatu kegiatan

pencegahan terhadap s uatu masalah kesehatan/ penyakit'

c. Pelayanan kesehatan kuratif yaitu suatu kegiatan dan/

ut"., ,"ru"gkaian pengobatan yang ditujukan. untuk

p"rry.mbuliu" pt"yukit' Pengurangan'- penderitaan

akibat penyakit' pengendalian kesehatan' atau

pengendalia" ketututu" agar kualitas penderita dapat

terjaga seoPtimal mungkin'

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu suatu Ygllo"
dan/atau scrangkaian kegiatan untuk mengambalikan

bekas penderitl ke dalam masyarakat sehingga dapat

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna

untuk berdiiinya dan masyarakat semaksimal mungkin

sesuai dengan kemamPuannYa'



e. Pelayanan kesehatan tradisional yaitu suatu pengobatan

dan/atau perawatan dengan cara dan obatyang mengacu

pada pengaiaman dan keterampilan turun temurun

secara empiris yang dapat dipertanggungjawtk"l

dan diteralkun ..s'ui dengan norma yang berlaku di

masYarakat.

Tanpa mengesamPingkan setiap ketentuan tertulis dari

peraturan p.roidurrg-ot'du"g* yang. ada' Terdapat fakta

dilapangan yurrg -L,yogotttt* l<risis moral dari pihak

p.r"y#rct.t u,In dan pJmerintah yang berwenang dalam

p.luy"nun kesehatan. Diskriminasi atas kesehatan menutup

kesempatan setiap individu untuk menjadi sehat' Pemerintah

yang seharusnya menyediakan sarana pelayanan kesehatan

yurr! t"rl"ngkau justru rnemberlkan fasilitas kesehatan yang

mahal. Perlakukan diskriminatif yang dialami penyandang

disabilitas iuga menyangkut alaesibilitas terhadap bangunan

a.rgur, ,.gufu fasilitas 
-t'*orn 

yang ada yang memberikan

kesulitan dan ruang gerak yang sempit kepada penyandang

disabilitas. Saat ini plm"t"l'h"t' disabilitas belum menjadi

perhatian penuh dari pemerintah' karena masyarakat

yurg no.-ul masih menjadi target utama diatas semua

permasalahan Yang ada'

Setiap manfaat dari sarana dan infrastruktur kesehatan

harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi' Daiam

pemanfaatannya setiap u'p"k kesehatan tidak diskriminatif'

terjangkau secara dsik untuk penyandang disabilitas'

terjangkau secara ekonomi, dan bisa didapatkan informasi

dengan cara mencari, menerima dan atau menyebarkan

informasi dan ide mengenai masalah kesehatan (informed

consent).

Perlakuan diskriminasi yang sudah terlanjur melekat



pada masyarakat Penyandang disabilitas harus sudah

ditirrggalkun dan perlu ada langkah-langkah kongkrit baik

dari f,-emerintah maupun masyarakat' Langkah terbaik saat

inl adalah kedua belah pihak sama-sama mempunyai peran

agar hukurh kesehatan bisa dijalankan dengan baik' Indikator

dipenuhinya hak atas kesehatan adalah adanya progressive

reZl iroti o n atas tersedianya/terj angkaunya sarana pelayanan

kesehatan untuk semua kelompok tanpa diskriminasi'

Keadiian dalam hukum kesehatan harus didukung oleh

adanya kepastian hukum yang mengatur tentang kesehatan'

Selaniutnya untuk aspek manfaat dari kesehatan itu

agar dapat dirasakan ,"'nou pihak tanpa terkecuali' maka

iirptem"ttasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip

ketersediaan, keteriangkauan, oenerimaan dan kualitas'

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang

kesehatan-sudah mengatur dengan jelas berbagai hal terkait

kesehatan. Namun fJkt""y" dalam low inforcement masih

belum s6suai dengan ketentuan hukum tertulis' karena malih

banyak permasalahan dalam mewujudkan hak untuk sehat

sebagai i"gi", dari hak hidup' Hak atas kesehatan sebagai

bagiln yar[ tidak bisa lepas dari hak asasi manusia haruslah

diiealisasikan oleh semua pihak' Terutama oleh pemerintah

sebagai pihak yang punya tanggungjawab besar a]as

terjadinya iurang p.*it"f' antara kesehatan dan masyarakat

penyandang disabilitas'

Berbagai program jaminan kesehatan telah diluncurkan

oleh pemeriniah untuk masyarakat miskin mestinya juga

menyentuh kelompok penyandang disabilitas' Program

]aminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan ]aminan

Persalinan bagi Ibu Hamil (JAMPERSAL) yang mulai tahun

2014 dintegrasikan kedalan Program |aminan Sosial Nasional



$SN) yang diselenggaraka" :lth. Badan Penyelenggara

|aminan s".id (;;;iiia*g Ke-sehatan' Program tersebut

selain untuk kd.;;;l or*gi-irkin juga sangat ,?"i rr",*

kelompok p.nyunffi di'iilit"s dan khususnya kelompok

Penyandang Masalah iesej ahteraan Sosial (PMKS)'

4. BidangKetenagakerjaan

Undang-Undang No' 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakeri"* *iit' mencantumkan klausul yang cukup

jelas mengenai ketenagakerjaan yang memiliki kondisi

kecacatan. fekerp at"i* kondisi ini memiliki hak dan

kewajibany*g ;;";;;an pekerjalainnya' Undang undang

ini menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak

dan kesemputan fang samu t'i^tuk memperoleh pekerjaSdan

penghidupa" y"itg f"ytft tanfa m;m,bedakan jenis kelamin'

suku, ras, ur*ul J"" orit"" politik sesuai dengan minat

clan kemamP*;;""*" ker;a iang bersangkutan' termasuk

perlakuan yang sama f,rhadap Para Penyandang disabilitas'

Secarakhusus,klausulyangmengaturmengenai
penyandang di;;ili'"t tercantum dalam ini termuat dalam

B ab X Perlind""g""' Pengupahan' dan Keseiahteraan' Bagian

Kesatu r.r,,*s;t'iioa#g* pekeria' khususnya Paragraf I

tentang e."yund*g Cacai' Secara jelas klausul ini termuat

dalam ru,"i ai"yl-(l) dan (2)' Pasal ini memuat : (1)

Pengusaha yu"g 
'nt*pekerlakan 

tenaga kerja penyandang

cacat wajib *tlit"to" perlindungan sesuai dengan ienis

dan deraiat tttutut"""yu' (Z) Pemberian perlindungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan pera;;; perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 19 UU No

Pelatihan kerja bagi

[3 tahun 2003 menielaskan bahwa

tenaga keria PenYandang cacat



drlaksanakan dengan memperhatikan jenis' derajat kecacatan'

dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang

bersangkutan. Pen;elasan UU ini juga memuat mengenai

p"rryur,drrrg disabilitas, khususnya pada klausul tentang

perlrrrdungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas

irut-nuf. a*tui pekeria/ buruh untuk berunding dengan

pengu saha, perlindungan keselamatan' dan kesehatan kerja'

,..ir'd,rrrg* khusus Lagi pekerja/buruh perempuan' anak'

a* p."fr"dang cacat, serta perlindungan tentang upah'

keselahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja'

Selanjutnya dalam Pasal 67 Ayat (1) menjelaskan

bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat

ini meliputi penyediaan aksesibilitas' pemberian alat kerja'

dan alai pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan

derajat kecacatannya. Untuk supaya peraturan tersebut dapat

t.r"utiruri dengan baik maka diperlukan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Diperlukan suatu badan atau kesatuan pelaksana yang

mengendalikan pelaksanaan pasal UU tentang ketenaga

kerjaan ini melalui pengendalian pelaksanaan Peraturan

Pemerintah. Dengan demikian' peraturan pemerintah

ini memiliki kekuatan untuk mengatur dan memberikan

sanksi kePada Pengusaha'

b. Diperlukan mekanisme pengaturan pengendalian ini

harus dicantumkan pada Peraturan Menteri yang terkait

secara jelas. Kejelasan ini mencakup kewajiban' sanksi'

serta mekanisme pengendaliannya' Mekanisme inilah

yang menjadi bukti bahwa pemerintah telah membuat

: suatu standar mengenai hak, kewajiban pengusaha

maupun pekeria penyandang disabilitas'



Adapun strategi penguatan dan perlindungan agar Para

p."y*a""g disab-llitas tendapat perlakuan sebagaimana

tercantum dalam peraturan tersebut' maka diperlukan

beberaPa langkah sebagai berikut :

a. Diperlukan Sertifikasi Tempat Uslha menjadi suatu

mekanisme yang efektii unt"rk mengendalikan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenal

ketenagakerjaan' Dengan adanya. kewajiban sertifikasi

ini maka para pengus"ha "ta" 
pelaksana tempat usaha

dapat mernb.iitui perlindungan' khususnya bagi

p ekeri a P enYandang disabilitas'

b. Perlu dikembangkan sistem reward dan punishment'

sehingga p.rr.rruh"tt' atau tempat usaha yang telah

memberikankesempatankerjabagipenyandang
disabilitas memiliki motivasi untuk terus komit dalam

memberikan perlindungan kepada Para pekerja

f.rryundurrg disabilitas' Mekanisme ini dapat berupa

sertifikasi yang dapat dijadikan sistetn Penguat bisnis

dari tempat o,ohu yung b.r'*ngkutan, sehinggga tempat

usaha yang telah m"empekerlakan para penyandang

disabilitas memiliki nilai ekonomi yang lebih baik

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada,"h:"

2014 telah ..tut,tt ui berbagai kegiatan sosialisasi dan

pro-ori melalui media cetak dan elektronik tentang bursa

ke rj a termar,,t u"tott p enyandang. disabilitas' Menurut data

Kemenakertrans dan K.-..,,o. hingga tahun 2010 jumlah

tenaga kerla penyandang disabilitas di Indonesia mencapai

11.580. t 17 orang yang teidiri dari tunanetra3 '474'035 orang'

tunadaksa 3'010'830 orang' tunarungu 2'547 '62,6 iry-g:
retardasi mental t'lgq'Ot+ o'*g dan cacat kronis l'158'012

orang. Demikian itg" "t"t' 
bu:ryuk perusahaan yang peduli



dengan mempekerjakan penyandang disabilitas' namun data

secara tePat belum dimiliki'

5. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Undang-Undang No' 3 Tahun 2005 tentang Sistem

KeolahragaL Nasional menyatakan bahwa 'blah raga

*.r,rp*.In bagian dari proses dan pencapaian tujuan

pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan

otuhrug"' a*r* kehidupan bermasyarakat' berbangsa' dan

b".r"iura hirus ditempatkan pada kedudukan yang jelas

dalam sistem hukum nasional'

Permasalahankeolahragaannasionalsemakinkompleks

d*;;;L"i * dengan dinamika sosial' ekonomi' dan budaya

masyarakat dn, iung'a serta tuntutan perubahan global

sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-

undang yang mengaiur keolahragaan secara menyeluruh

den gan memp erhati<an s emua asp ek terkait' adaptif terhadap

perkembangan olahraga dan masyarakat' sekaligus sebaga

instrumen hukum yang mamPu mendukung pembinaan dan

pengembangan keo1alir"gu"" nasional pada masa kini dan

masa Yang akan datang'

Perhatian terhadap penyandang disabilitas tertera pada

pasal 30,48, 53,56dan 58 yang mengatur te"tii*.p::::T::
i* p"rrg.*bangan olah raga penyandang cacat' organrsasr

olah raga p.nyuridu"g cacat' olah ragawan penyandang cacat'

serta kejuaraan olahiaga' Bagian Ketujuh Pembinaan- dan

Pengernbangun Otuht;ga Penyandang Cacat' Pasal 30 (1)

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat

dilaksanaka, a* ai*."ttkan untuk meningkatkan kesehatan'

rasa percaya diri, dan prestasi olahraga; (2) Pembinaan dan

p.rrg"*U*gu" oiuh'ugu p enyandang cacat dilaksanakan oleh

o.garrisari oluh'ug' ptt'yuttdu'g cacat yang bersangkutan



melalui kegiatan penataran dan pelatihan sertakompetisiyang

berjenjang au, Ut'rcil";ot* puau tittgk"* daerah' nasional'

dan internasional' tli pt**i"tah' pemerintah daerah' dan/

atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam

masyarakat berkewajiian mt*b"ntuk lentra 
pembinaan

dan pengembangan oUf"'g" khusus penyandang cacat' (4)

pembinaan dan pengerabulgut olahraga penyandang.cacat

diselenggaraka" pool ["gko; olahraga pendidikan' olahraga

rekreasi, au, olut"ug; i"ttoti berJasarkan ienis olahraga

khusus bagi penyanlo"g tut"t yang sesuai dengan kondisi

keiainan fisik dan/atau mental seseorang' Pasal 31 Ketentuan

lebih lanjut -t"gt"ui nembinlal Pt:g:::i1g::
olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 samPal

i*g"i P*A l"o diatur dengan Peraturan Pemerintah'

Undang-ndang ini mengatur :eca:a 
tegas mengenai hak

dan kewajiban serta kewt""igu" dan tanggung jawab semua

pihak (Pemt'intut"^'pt''*'i'i1"n a*ti1' dan masyarakat)

serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat

dan daerah d* ttt"'l horizontal antara lembaga terkait baik

p ada tingkat pusat ;;;t"' puau tittgkat dacrah dalam rangka

pengelolaan, p""'o-'-#"' d* pt"gtlbangan keolahragaan

nasional. Sebagai *ti"a'ttptd"fil dalam pembinaan dan

;;;;.*o"tg"'; orJ'uga' iasyarakat dapat berperanserta

<lengan membentuk iniuk organisasi cabang olahraga pada

;;i;, pusat dan daerah' organisasi kelembagaan yang

dibentuk oletr ma''ylt"t" n" riembutuhkan dasar hukum

sehingga ktdtldutt"" dan keberadaannya akan lebih mantap'

Undang-undang ini akan memberikan kepastian hukum

bagi Pemeri"th, ;;;t;i"tuh duu'h' dan masyarakat dalam

kegiatan keolahragaan' dalam mewujudkan masyarakat dan

bangsa rurr, ,t'tli;ti sehat dan bugar' serta berprestasi



dalam olahraga. Dengan demikian' gerakan memasyarakatkan

olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta 
-upaya

meningkatkan ptetiusi oluhtaga dapat mengangkat harkat

dan riartabat bangsa pada tingkati nternasional sesuai

a.rrg* tujuan durr 'u'u'* 
pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

6. Bidang Fasilitas Publik

Undang-Undang No' 39 Tahun 2009 Tentang

Penerbangali, salali satu Bab yang berkaitan dengan

disabilitas"adalah Bab XI Bagian Ketujuh Pasai 239 Ayat l' 2'

dan 3 yang memuat tentang Pelayanan dan Fasilitas Khusus

diantaran;)a bagi Penya'J"g Cacat' Isi pasal tersebut

uad*rt (i) pe,'y"a"ng cacat' orang sakit' lanjut usia' dan

anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan

dan fasilitas khusus du'i badutt usaha bandar udara atau

unrt penyelenggara bandara udara' (2) Pelayanan berupa

perlakuan dan iasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada

aYat I meliPuti : 
an terminal;a. Pemberian prioritas pelayanan d

b. Menyedial"an fasilitas untuk penyandang disabilitas

selama di terminal;

Sarana bantu bagi orang sakit;

Menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayt(nursery);

Tersedianya personil yang khusus bertugas untuk

felayani atau berkomunikasi dengan penyandag

disabilitas, orang sakit, dan lanjut usia; serta

Tersedianya infomasi atau petunjuk tentang keselamatan

bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain

yan! dapat di mengerti oleh penyandang cacat' orang

sakit, dan ianjut usia'

c.

d.

e.

t.



Undang-Undang No' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik merupakan langkah dan -hutop"" 
besar akan

Lr*u1oany" ielayanan publik yang berkualitas' Pelayanan

yang berkualitas tentu sai" pel"y"tt"tt yang.dapat memberikan

i<l|i; semua Pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan

i,ir*aO, ftingga kepada masyarakat yang dilayani' Substansi

undang-und*g t.,';i't teiah mengarah kepada- bentuk

p.t*rl"a* ko-olit"' pelayanan yang diinginkan oleh semua

pihak (stnkeholders)'

Di Indonesia, banyak Undang-undang yang

membutuhkan perangkat hukum dibawahnya agar aPa

y""g ai"r""natkan fiurn i"d""g:Tlfg 
tersebut dapat

dilaksanakan. Undang-undang menjaCi tidak dapat

al*r*"t "n 
ketika dibutuhkannya Peraturan pelaksanaan

iJ-,*gtu,an kebijakan yang lebihren$ah' namun aturan

y""g f 
"bihlendah 

te;ebut tidak p ernah ada' Hal ini membuat

Peraturan Pemerintah, Peratuian Menteri' Surat Edaran

Menteri, hingga Peraturan Daerah yang menurut urutan

perundang-ordungut lebih rendah dari Undang-undang

menjadi penting' ftt""tou"-t"tentuan dalam aturan inilah

y^"g,"i"i. *"r"p.t"tt'*""n di tataran lokal dan masyarakat'

Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan

sehubungan a.og* tmitmen-terhadap isu penyandang

disabilitas ai naonesia' Sebagian besar peratural 
-!di 

O"y"l

undang-undang) mengatur 
- 

mengenai aksesibilitas bagi

p.ty"ria""g disabititas dan orang usia lanjut yang diatur

pula oleh Surat fdaran Menteri iosial No' AJA-50lVl-041

MS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

RI No. SE/09/M.PAN/3/2004' Surat Edaran Menteri Negara

Perencanaan f"*bu"gt"'* Nasional Rl No' 3064/M'

PPN/05/2006dalamhalperencaanyangmemberikan
aksesibilitas bagi penyandang cacat'



Terkait dengan pemberdayaan' dewasa ini

k"".n,1.rong* p.*bt'dayaan penyandang disabilitas antara

lain munculnya kesadaran masyarakat akan persamaan 
-hak

J* t"r.*paian bagi semua orang'- Kesadaran itu diikuti

a.r,g"r, -"ringkatnya tuntutan aksesibilitas bagi penyandang

disiilitas terhadap berbagai fasilitas publik' semakin

b.rvu.iuri jenis pekerjuutt yu"g dapat diakses penyandang

disabllitas; ,.rtu *tt'ingtatnya toiql1 kesetaraan dan

f."r.r"p "r"" 
untuk *t"'i"tot"tt p endidikan' kes ehatan' dan

jaminan sosial.

B eberapapelayananyangsudah adabaikYang dilaksanakan

oieh lemba ga Yafig khusus bergerak dalam kedisabilitasan

;;;d; tJmuuga-tain yang mengintegrasikannya ddu1,.

kebijakan, program dan 
-kegiatannya yang responsif

penyandang disabilitas diantaranya :

a. Deteksi dini' Usaha-usaha untuk mengetahui ada

tirlaknyakelainan/kerusakanfisikataugangguan
perkernbangan mental atau perilaku anak yang

menyebabkan kedisabilitasan secara dini dengein

menggunakan metode perkembangan anak' Melalui

upay; deteksi dini ini, yaitu membandingkan antara

indikasi tumbuh kembang beberapa anak' maka akan

diketahui apakah terdapat kelainan atau tidak yang

mengindikasikan kedisabilitasan'

b. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan bagi penyandang

disabilitassudahdilakukanpendidikanmelaluijalur
fendidikan luar biasa (sekolah luar biasa) untuk

b e rbagai j enis kedisabilitas an baik yang dis eleng garakan

p...t.iirrtuh maupun swasta' Selain itu' terdapat pula

pendidikan inklusi yaitu mengintegrasikan Proses

belajar mengajar bagi penyandang disabilitas berbaur

bersama siswaTmahasiswa yang tidak disabilitas'



c. Kesehatan. Penyediaan tenaga medis dan paramedis bagi

peningkatan kt'"h;;;-;tiy""9*g' disabilitas sudah

""rffi" ,ttniti* pia iasilitas kesehatan berupa

klinik hingga 'otuh 'okit 
pt*ttintah maupun swasta

tersdia dan dapat;;r;, melatui berbagai t<emuiaJllt

iaminan kesefraian pemerintah. . 
(IAMKESMAS'

ln fftt'n) dan asuransi kesehatan lain'

,. Pelatihan keterampilan kerja' Pada umumnya

;i;** k"," ;;;'i PffYandanq.]]sabilitas 
dewasa

ini diintegr"rft*n-L'daram perayanan panti sosial'

Beberapa aianturonyu-ai 
p*'i Sotii Bina Netra (PSBN)

diselenggaraka" pelatih"" ffias.s:g: shiotsu' pelatihan

anyarnan, *trtir<tlt'i baca Al Quran (qiroat) dm

lainnYa.

e. Pemberian modal usaha' Selepas penyandang disabilitas

mengikuti p""aiditu" di lembaga-lembaga pelayanan'

mereka ,,"n'uottl-il'u r"y""* Lltl"'" rnassage da'

j asa lainnya' rurt'f* *merlukan 99*"*"" 
p embinaan

keterampilan d;il; permodalan dari pemerintah'

perusahaan (d*" ARt' "'up"" 
dari lembaga pemberi

pin)aman ttou"'ioi''lp"rbankan' B-PR' lembaga usaha

mikro) 'g" o''""t" 
'rnt"ko 

berkembang dan dapat

berkontributt ;;; tt**aot* kehidupan mereka

membuka'

f. Bantuan alat dan bahan usaha' Bagi penyandang

disabilitas yun; membuka ulaha produksi dan

layanan 1"t"' pL"'i"r*' a"" pihak oerusahaan swasta

memberikan i*"* peralatan 
- 
dan bahan baku

produksi' 'd;;lJ 
pula.pola bapak asuh bagi

perusahaan B;;;;"" swasta bagi uKM penyandang

disabilitas'



g. Pembinaan mental dan spiritual' Dilakukan baik di

pantipanti sosiai juga di lingkungan masyarakat agar

mereka mempunyai kualitas keimanan dan ketaqwaan'

C. Potensi dan Tantangan dalam Pelayanan Penyandang

Disabilitas pada Kelenterian/Lembaga 4an Stakeholder

tainnYa.

Potensi. dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas

Terdapat dua potensi dalam pelayanan penyandang disabilitas

pada Keme'-'t"'i""1 Lembaga dan Stakeholder lainnya di bawah

koordinasi Kemenko Kesra Yaitu :

1. KelengkaPandasarhukum

Dasar hukum dalam bentuk Undang-Undang dan

p"rut*un pelaksanaannya cukup lengkap dalam mengatur

;i;;;';J;p pentan{anp disabilitas pada berbagai

bidang. Hal itu t..tit ut'pada berbagai bidang pelayanan

sebagai berikut :

^. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial' terdapat

Undang-Undang (UU) yang mengatur berkaitan dengan

hal tersebut meliPuti:

1) UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat'

2) tlu Nomcr 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial.

3) UU Nomor 13 Tahun 2011

Miskin.

4) UU Nomor 19 Tahun

Ratifikasi UNCRPD'

tentang Penanganan Fakir

2011 tentang Pengesahan

Persons with
5) The ConYention on The Rights oJ

Disabilities (CRPD) Pasal26' 28'



c.

Bidang Kesehatan, meliPuti :

1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan'

2) CRPDPasal25.

Bidang Pendidikan, meliPuti :

1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional'

2) PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Biasa.

3) CRPD Pasal 24'

Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Taraf Hidup'

meliputi:

1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan'

2) Kepurusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-205/

Men/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan

Keria PenYandang Cacat'

3) Peraturan Pemerintah (FP) Nomor 43 tahun 1998

tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial

PenYandng Cacat'

4) CRPD PasalZ7.

Bidang Bencana Alam (situasi darurat)' meliputi :

1) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

2) CRPD Pasal ll'
Bidang Olah Raga, Seni, dan Budaya' meliputi:

1) UU Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional'

2) UU Nomor ll Tahun 2005 tentang Pengesahan

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi'

Sosial, dan BudaYa'

d.

e.

f.



)

Bidang Mobilitas/Akses Fasilitas lJmum' meliputi :

f.) UU Nomor 28 Tahun 20OZ tentang Bangunan

Ge<lung.

2) Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor 45/

P rtl M t 2007 tentang Pedoman Teknis Pemb angunan

Bangunan Gedung Negara'

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/

PtllMt2IOT tentang Pedoman Umum Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan'

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/

PRI/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan

Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan'

5) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian'

6) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran'

7) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan'

S) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan ialan'

9) Peraturan Menteri Peruhubungan Nomor PM' 10

Tahun 2012 tentang SPM Angkutan Massal Berbasis

)alan.

10) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan'

11) CRPD Pasal4,9' 20'

h. Bidang Informasi dan Komunikasi' meliputi :

1) UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik' Psl 9'

2) CRPDPasal2l'

Organisasi/Kelembagaan

Organisasi/Keiernbagaan yang menangani atau

memberikan p elayanan li"pudu ptttyandang Jisabilitas cukup


