
Amerika
Serikat

Americans with Disabilitie
Act 1990

Memasukan batasan

kesehatan seperti HM
AIDS, autis, drugs abuse,

parkinson sampai dyslerya,
phobia dan trans-sexuality
sebagai penyakit yang

penderita-nya masuk dalam
golongan penyandang cacat.

UU ini memicu kontroversi
karena implikasinya yang

luas.

Australia D isab ility D iscr imination
Act 1992

Mengacu ke DDA lnggris
tapi dipengaruhi ADA
Amerika. DDA Australia
dikenal karena sangat rinci
mengatur hak penyandang
cacat.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan,

dan memenuhi hak-hak penyandang cacat, Pemerintah

Indonesia telah membentuk berbagai Peraturan perundang-

undangan yang rnengatur pelindungan terhadap penyandang

cacat. Berbagai Peraturan perundang-undangan tersebut

antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak;

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat;

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;
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h.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

PenCidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional;

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian;

j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran;

k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan;

m.

n,

P.

q.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Ialan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OlI tentang

Penanganan Fakir Miskin.

UnCang-Undang l.Tomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on The Rights of Persons With

Disabilities (Kom,ensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas)



Perkembangan terbaru kebijakan dibidang penanganan
penyandang cacat, adalah dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 1 9 tahun 201 1 tentang Pengesahan C onvention
on The Rights of Persons With Disabilifies (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang ini
menguraikan berbagai hak penyandang cacat dan kewajiban
pemerintah untuk memberikan pelayanan, perlidungan dan
penegakan hak penyandang cacat.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi
Nomor A1611106 mengenai Convention on the Rights

of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-
hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil
langkah-langkah untuk menj amin p elaksanaan konve nsi ini.
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on

the Rights of Persons with Disabiliries (Konvensi mengenai

Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret
2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukan
kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati,
melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak
penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan
dapat memenuhi ke sej ahteraan p ara p enyandang disabilitas.

Pada waktu menarrdatangani Konvensi mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani
Korrvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani
Op tional Proto col Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki
komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Pokok-pokok
isi konvensi yang harus disepakati oleh setiap Negara yang

menandatangani adalah :



Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai

scrta hak yang sama bagi penyandang disabilitas,

yaitu orang yang memiliki keterbatasan frsik, mental,

intelektual, atart sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan

sikap rnasyarakatnya dapat menemui hambatan yang

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan

bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan

pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat

pada setiaP orang.

Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan,

melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan

yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta

penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

iebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity)'

Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat

dalam Konvensi, melalui penyesuaian Peraturan

perundang-undangan, hukum dan administrasi

dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan

perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik

yang disiaiminatif terhadap penyandang disabilitas,

baik perempuan mauPun anak, menjamin partisipasi

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan

ieperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah

raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi,

informasi dan komunikasi.



Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah

mengesahkan Convention on the Rigltts of Persons with

Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun

201 1. Pengcsahan konvensi mengenai hak-hak penyandang

disabilitas tersebut memiliki nilai strategis dalam

pembaharuan sistem hukum dan perundang-undangan

nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi

penyanclang disabilitas. Melalui ratifikasi konvensi ini

diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan pemahaman

seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan

konvensi ini sebagai upaya untuk meningkatkan peiayanan

bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, perlu dilakukan

pui"rr.uruut dan pertimbangan, bahwa semua aspek baik

sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia

dalam rangka mendukung implementasi UU Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-

hak Penyandang Disabilitas.

Hal-hal yang perlu untuk dilakukan untukmerealisasikan

komitmen tersebut, adalah :

a. Sosialisasi isu konvensi kepada masyarakat luas dan

pemangku kepentingan. Untuk ini diperlukan kesadaran

dan pemahaman yang baik dari pemangku kepentingan

dan masyarakat mengenai asas-asas perlindungan hak-

hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur

dalam konvensi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk

rnerubah cara pandang masyarakat tentang penyandang

disabilitas. Strategi kampanye perlu dikembangkan dan

diimplementasikan. Upaya ini merupakan proses yang

perlu dilakukan secara terus menerus secara konsisten'

b. Pengarusutarnaan masalah disabilitas dalam program
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Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidakmanusiawi,

merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi,

kekerasan dan perlakuan semena-mena' serta memiliki
hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas

mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang

lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatlan
perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka

kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

e. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah

yang menangani masalah penyandang disabilitas yang

bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini'
dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat

pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

Peran Negara dan Peran Komite Pemantau Konvensi

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi

ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan

selanjutnya pating lambat setiap 4 (empat) tahun atau

kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi

Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris

|enderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau

Konvensi Hak-Hak Penyandarrg Disabilitas membahas

laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan

memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana

meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan

Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama

internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-

badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya'
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pembangunan di semua sektor. Hal ini meruPakan

keharusan, karena konvensi mengenai Penyandang
disabilitas ini tidak hanya merupakan instrumen HAM,
melainkan juga instru menpembangunan. Upaya ini
ditujukan untuk menj amin aks e s ibilitas b agi penyandang

disabilitas agar dapat berpartisipasi dan setara dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aksesibilitas

disini tidak hanya dalam artifisik, namun juga

aksesibilitas yang terkait dengan peraturan perundangan

yang memberikan peluang yang sama bagi penyandang

disabilitas untuk berpartisipasi di semua sektor'

c. Membuat rancangan undang-undang yang khusus

mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

mengingat bahwa Peraturan perundang-undangan yang

ada saat ini belum dapat mengatur seluruh kebutuhan

mereka dan juga belum dapat mengakomodir ketentuan

yang tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Dalam hal

ini, pemerintah memang telah berupaya melindungi,

menghormati, memajukan, c{-an memenuhi hak-hak

penyandang disabilitas, dengan membentuk berbagai

peraturan perundang-undangan yang mengatur

perlindungan terhadap penyandang disabilitas, namun

(sekali lagi) peraturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut

agar sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on the Righx of Persons with

Disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang

disabilitas).

5. Pergeseran Paradigma Penanganan Disabilitas

Paradigma penanganan penyandang disabilitas ditandai

dengan muncul dan berkembangnya Model tradisional atau

model moral yang meruPakan konstruk yang dibuat oleh

agama dan dan budaya ditiap masyarakat, yang memandang
.,i



kecacatan sebagai sebuah hukuman, penyandang cacat

dianggap sebagai orang yang telah berbuat dosa besat dan

akib;i ke*u."h"n 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

disJarluaskan oleh para pemimpin kepercayaan (agama)

melalui dogma Yang disamPaikan'

Perkembangan berikutnya, muncul Model kedokteran

atau model medis menganggap kecacatan sebagai suatu

abnormalitas, sehinggaorangyangmengalamikecacatan harus

drnormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan

agar hambatan yang mereka hadapi di masyaraktrt dapat

diatasi. pada model ini dokter, perawat kesehatan, dan ahli

terapi fisik adalah kelompokyang memiliki kekuasaan dalam

rnerientukan keputusan dan kebijakan atas kehidupan para

penyandang .".ut' B.r*gkat dari paradigma ini kemudian

muncul pusat rehabiiitasi medik untuk penyandang cacat

yang dikenal dengan nama Rehabilitation Centre (RC)'

Para pengambil kebijakan percaya bahwa dengan

diperbaikinya kondisi fisik maka kehidupan mereka akan

rnenjadi lebih baik. Pada saat berkembangnya model ini

maka banyak para penyandang cacat dikirim ke RC guna

mendapatkan perawatan fisik, namun ternyata penanganan

di RC purr tidak maksimal, sehingga yang terjadi justru

pembangunan eksklusivitas terhadap komunitas penyandang

cacat.

Kebijakan ini sebagai pembatasan terhadap potensi

yang dimiliki oleh para penyandang cacat' Penyembuhan

dan"adaptasi terhadap kerusakan fisik melalui pendekatan

rnedik, rehabilitasi, pendidikan khusus (luar biasa)' konseling



dan terapi fisik diyakini sebagai cara untuk mengatasi

permasalahan penyandang cacat.

Model sosial muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan

sebelumnya yang tidak memperhitungkan secara cermat

faktor-faktor lingkungan yang turut mempengaruhi

penyandang disabilitas. Model sosial disusun berdasarkan

pemahaman bahwa penyatuan diri penyandang cacat

diartikan sebagai proses merobohkan rintangan-rintangan

dan menjinakkan ran.iau-ranjau sosial. Model sosial ini
menekankan aspek perubahan sikap masyarakat terhadap

penyandang cacat yang menghambat kemandirian dan

pengembangan dirinya.

Model ini juga dikenal dengan post modernism model,

dimana memandang penyandang cacat sebagai persoalan

sosial yang menyangkut masalah sistem ekonomi, kebijakan

dan prioritas terhadap distribusi sumber daya, kemiskinan,

pengangguran dan cara pelayanan medik yang sudah lama

dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang cacat. Aktor
kunci dalam paradigma ini adalah para penyandang cacat

sendiri, para pembuat kebijakan, Pengacara, politisi, pelaku

ekonomi/ pebisnis, masyarakat umum, jurnalis/media, aktor

film dan sebagainya.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh penyandang

cacat pada paradigma ini adalah rendahnya pengakuan atau

penerimaan masyarakat terhadap keberadaannya sebagai

bagian integral dan kehiduPan masyarakat. Indikator 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 cacatlebih

sebagai persoal.an 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

komu nitas 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'

Paradigma ini lebih menekankan pada bagaimana pola

interaksi masyarakat dan penyandang cacat karena dalam

sosial model memandang persoalan penyandang cacat secara

utuhdanmenyeluruh.Paradigmasosialmodelmemiliki
dampak antara lain :

a. Adaryra pendefinisian ulang dan konseptualisasi ulang

terhadap aPa yang dinamakan penyandang cacat'

b. Areakajian/penelitianterhadapkeberadaanpenyandang

cacat menjadi lebih luas

c. Fokus kajian/penelitian terhadap penyandang cacat juga

akan berubah dari penyandang cacat sendiri sebagai

objek kajian/peneltian menjadi hubungan antara

penyandang cacat dengan lingkungan sekitar sebagai

objek.

Model hak azasi atar_ civil right model' Model ini

memandang bahwa penyandang cacat sebagai individu yang



memiliki hak setara sebagaimana warga masyarakat lain

untuk memilih cara hidupnya yang mandiri dan kebebasan

untuk menentukan keputusan terhadap arah hidupnya

dengan segala aspek penting yang berhubungan dengan

kehidupannya.

Gerakan model hak azasi mencapai puncaknya

di Amerika Serikat ketika Presiden George Bush

menandatangani American Disability Act (ADA) tahun

1990. Dalam perkembangannya ADA telah mendorong

munculnya gerakan organisasi politik yang mendorong

munculnya komunitas penyandang cacat di Amerika dan

clibentuknya standard arsitektur bangunan yang aksesibel

untuk penyandang cacat. Diharapkan kesemua ini mampu

mendorong terwujudnya integrasi penyandang cacat dengan

masyarakat.

Model ini memandang bahwa penyandang cacat sebagai

persoalan masyarakat sehingga cara penyelesaiannya banyak

berbentuk advokasi sistem hukum dan sistem sosial' Aktor

utama dalam paradigma ini adalah para ahli hukum, aktivis

gerakan penyandang cacat dan organisasi masyarakat' Dalam

paradigma ini, masalah yang mendasar dari penyandang

cacat adalah diskriminasi, prasangka, pengucilan dan

pengingkaran terhadap hak dasarnya. Kita dapat melihat

dengan jelas adanya perbedaan perlakuan baik di masyarakat

maupun di tingkat struktur pemerintahan bahwa pelayanan

terhadap difabel selalu iebih rendah dari masyarakat lain,

sehingga mengakibatkan rendahnya akses pendidikan,

ekonomi, kesehatan dan pelayanan lainnya bagi Para

penya;rdang cacat.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka

paradigma ini dikembangkan beberapa bentuk aktivitas
pelayanan yaitu: sistem advokasi, legislasi terhadap hak
sipil dan beberapa aktivitas politik yang diharapkan dapat

meningkatkan akses di bidang ekonomi, sosial, pendidikan,

kesehatan, pekerjaan dan akses sumber daya lingkungan

lainnya.

Gambar 4.

Pergeseran Paradigma Penanganan Disabilitas

Tantangan Implementasi CRPD Menuju Disability
Inclusion

Terdapat banyak tantangan untuk mengimplementasikan

disability inclusion yaitu sebuah kondisi dimana penyandang

disabiiitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keolahragaan,

lapangan pekerjaan serta bidang kehidupan lainnya secara



berkeadilan. Beberapa diantaranya adalah perubahan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat perlu segera disesuaikan dengan konteks kekinian

sehingga dapat mengakomodasi hak dan kepentingan

penyandang disabilitas sebagaimana warga masyarakat

lainnya. Tantangan lainnya adalah melakukan harmonisasi

berbagai kebijakan dan perundangan sehingga penyandang

disabilitas tidak mendapat diskriminasi dalam berbagai

bidang.

Pandangan utarna perubahan adalah pelibatan

penyandang disabilitas dalam Proses implementasi. Beberapa

perubahan yang perlu dilakukan terkait dengan implementasi

CRPD pada tingkat pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun L997

tentang PenYandang Cacat.

b. Harmonisasi peraturan perundang-undangan,

kebijakan,dan praktik-praktik yang mendiskriminasikan

p enyandang dis abilitas meiiputi p eremp uan, Anakdengan

kecacatan, komunikasi dan informasi, aksesibilitas,

situasi darurat, peradilan, kesehatan,pendidikan,

pekerjaan, politik dan sebagainya.

c. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) penyandang

disabilitas 2Ol4 - 2022 mengacu kepada agenda APDDP

lncheon strategy berdasarkan pembagian tugas masing-

masing Kementerian/Lembaga dengan pelibatan

Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas.

d. Optimalisasi tim Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Sosial (UPKS) dan POKIA UPKS Penyandang Cacat'

e. Perencanaan tlan penganggaran berpihak kepada

Penyandang Disabilitas



f. Pengembangan Nota Kesepahaman pelaksanaan
pemenuhan hak penyandang disabilitas antar sektor
terkait.

Adapun perubahan pada tingkat pemerintah daerah
mencakup aspek-asp ek sebagai berikut:

a. Penl.usunan peraturan daerah tentang upayapemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas.

b. Penyrsunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

c. Pembentukan dan optimalisasi tim UPKS dan POKIA
UPKS.

d, Perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak
kepada hak penyandang disabilitas.

e. Prioritas pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. |enis-jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas

Terdapat beberapa pelayanan sosial atau rehabilitasi
sosial bagi penyandang disabilitas yang sudah dikenal
dan berkembang di Indonesia, beberapa bentuk dan jenis
pelayanan lain yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi
dan kondisi Indonesia, yaitu :

a. Sheltered Workshop (Bengkel Kerja). Bengkel kerja ini
menyediakan beberapa pelayanan bagi penyandang
cacat, seperti evaluasi vokasional, naungan kerja, latihan
penyesuaian kerja, pelayanan-pelayan konseling dan
pelayanan penempatan kerj a.

b. Vocation'alEvaluation(EvaluasiKeterampilan). Asesmen
ini dilakukan untuk memahami perilaku kerja, kapasitas
nsik, interaksi sosial, keberfungsian psikologis, tujuan-
tujuan yang ingin dicapai serta spesifikasi kerja yang
<iirninati.



Sheltered Employmenf. Pelayanan ini diberikan kepada

penyandang cacat yang masih memiliki kelemahan

datam menghadapi persaingan kerja. Penyandang cacat

ditampung dalam suatu tempat khusus, kemudian

dipekerjakan oleh lembaga pelayanan tersebut dengan

upah tertentu (biasanya dibayar dengan upah lebih

rendah disbanding pekerja umumnya) dan hasil kerjanya

dipasarkan oleh lembaga.

d. Work Adjusment Training. Semacam latihan kerja

yang diberikan kepada penyandang cacat yang belum

siap terjun ke dalam pekerjaan kompetitif, penilaian

ini diperoleh dari pelayanan penilaian kerja yang

telah mereka ikuti. Penyandang cacat ditempatkan di

dalam suatu setting pekerjaan tertentu, tetapi berada

clalam pengawasan lembaga. Selama mereka bekerja

berada di bawah perlindungan lembaga, sehingga

keamanan mereka terjamin. Pelayanan diberikan sampai

penyandang cacat siaP bersaing.

Counselling Services. Pelayanan konseling meliputi

bimbingan kerja baik secara indMdual mauPun

kelompok, dan bimbingan yang diberikan kepada

keluarga.

Placement Services. Program ini membantu penyandang

cacat menjamin pekerjaan yang bersifat kompetitif'

Kebiasaan kerja penyandang cacat dan keahliannya

dipahami, kemudian diberi latihan sesuai dengan

keahlian yang diperlukan. Setelah itu konselor atau

lembaga pemberi pelayanan mencarikan tempat

pekerjaan serta mempromosikan penyandang cacat ke

perusahaan-perusahaan yang dianggap cocok

e.



Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang

cacat perlu digunakan berbagai macam metode' antara lain :

a. Conjoint Family Treilment (Metode Penyembuhan

Keluarga sebagai satu kesatuan)' Dalam metoda ini'

anggota keluarga penyandang cacat secara individual

dijadikan sasaran perubahan karena masalah yang

dialami oleh penyandang cacat maupun oleh anggota

keluarga berpengaruh terhadap sistem keluarga secara

keseluruhan.

b. Crisis tntervention (Intervensi Krisis)' Suatu metoda

penyembuhan sosialyang dapat digunakan dalam situasi

krisis. Tujuannya meminimalkan pengaruh kejadian

yang sifatnya nrenekan dan merusak' Disamping itu'

memobilisasi kemampuan psikologis yang nyata maupun

tersembunyi serta sumber-sumber sosial dari orang-

crang yang secara langsung terlibat dengan penyandang

cacat.

c. Milieu Treatment (Penyembuhan Lingkungan)' Suatu

penciptaan lingkungan hidup atau belajar secara

sistematis menggunakan kejadian-kejadian yang

berlangsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana

untuk mengajarkan tingkah laku yang diinginkan'

d. Reality Therapy (Penyembuhan Realitas)' Tujuannya

membantu penyandang cacat dan keluarganya

menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhandasarmerekadalamcata-catayangdapat
diterima secara sosial'



C.

e. Self - Help Group (Kelompok - kelompok Swadaya)'

Tuj uannya agar anggota- anggota kelompok p enyandang

cacat saling membantu dalam usaha pemecahan masalah

bersama.

Kerangka Pikir

Mengacu kepada berbagai kajian literatur sebagaimana telah

diuraikan diacas, Analisis Kebijakan Pelayanan Kolaborasi

i*, 
- penyandang Disabilitas di Indonesia dilaksanakan

;;;;"" *"ttgu.r', fepadu kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 5' Kerangka Pikir

Kajian tentang kebijakan Pelayanan Kolaborasi bagi

e"rryundung Disabiiitas di Indonesia' mengacu kepada aspek

yaitu:

a. Keterkaitan kebijakan pelayanan penyandang disabilitas pada

Kementerian/ Lembaga dan stakeholcler lainnya di lrawah

Koordinasi Kemenko Kesra'

b. Kajian emPiris (WorkshoP)'


