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BAB II.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Tentang Penyandang Cacat/Disabilitas 

1. Pengertian Penyandang Cacat/Disabilitas 

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional 

Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti 

setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan 

individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang 

bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Secara yuridis 

pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 sebagai 

berikut: 

setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu 
atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara 

selayaknya, yang terdiri dari: 
a. penyandang cacat fisik;  

b. penyandang cacat mental ;  
c. penyandang cacat fisik dan mental 
 

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat/disabilitas yang dimuat dalam 

PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Cacat. 

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam 

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang 
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cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan 

yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Pasal 

1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman 

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang 

dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai 

kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan 

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan 

secara wajar.  

Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 

Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk 

mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka 

waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat 

menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan 

kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang 

penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang 

disabilitas. 

Berdasar pengertian-pengertian tersebut, penyandang cacat/disabilitas diakui 

sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat 

lainnya. Penyandang cacat/disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran 

yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang cacat/disabilitas merupakan aset 

negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan 
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kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang 

cacat/disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. 

Namun karena kecacatan yang disandangnya penyandang cacat/disabilitas mengalami 

hambatan fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. 

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal yaitu: 

a. impairment yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, 

fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi. 

b. disability diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu 

aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh 

kondisi impairment.  

c. handycap diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi,keluarga dan 

masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh 

seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut. 1 

Berikut adalah tabel katagori penyandang cacat/disabilitas dan dasar 

penggolongannya menurut (Etty Papuyungan, 2006:14) 

  

                                                 
1 Marjuki, 2010, Penyandang CacatBerdasarkan KlasifikasiInternational Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)  
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Tabel 1. Kategori Penyandang Cacat/Disabilitas dan Dasar Penggolongan 
 

No Nama Ahli/ 

Sumber 

Dasar Kategori Katagori Penyandang Cacat/ 

Disabilitas 

1 WHO Pendekatan 

medis atau 

dokter 

a. Impairment 

b. Disability 

c. Handicap 

2 

 

Peter Coleredge 

 

Pendekatan 

sosial 

a. Impairment 

b. Disability/handicap 

3 

 

UU No. 4 tahun 

1997 

 

Pendekatan 

sosial 

 

a. Penyandang cacat fisik 

b. Penyandang cacat mental 

c. Penyandang cacat ganda 

4 

 

Manual RBM 

 

Pendekatan 

medis, sosial, 

pendidikan dan 

keterampilan 

 

a. Gangguan kejang 

b. Gangguan belajar 

c. Gangguan wicara 

d. Gangguan pendengaran 

e. Gangguan penglihatan 

f. Gangguan gerak 

g. Gangguan perkembangan 

h. Gangguan tingkah laku 

i. Gangguan lain-lain 
     Sumber : Diolah dari Coloredge (1997), Nomor 4 tahun 1977 dan Manual RBM (1998) 

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan  

penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang 
mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, 
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan 

menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial 
 

Pengertian penyandang disabilitas dalam Perda DIY No 4 Tahun 2012 ini sama seperti 

yang dimaksud dalam UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The 

Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang 

Disabilitas). 

2. Klasifikasi Penyandang Cacat/Disabilitas 

Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 mengatur bahwa penyandang cacat adalah 

orang yang berkelainan fisik dan/atau mental. Secara khusus pasal ini menegaskan bahwa 

kelainan tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3 golongan yaitu: cacat fisik, cacat mental 
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serta cacat fisik dan mental. Adapun penjelasan tiap golongan menurut ketentuan Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Cacat fisik 

Cacat fisik adalah kelainan fisik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan 

dan hambatan bagi penyandangnya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. 

Jenis-jenis cacat fisik meliputi: 

1) Cacat tubuh yaitu:  

Cacat yang terjadi karena anggota tubuh tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini 

merupakan bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang 

menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan, misalnya: amputasi 

tangan, paraplegia, kecacatan tulang, cerebral palsu. 

2) Cacat rungu wicara yaitu:  

Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan 

atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. 

Jenis kecacatan ini terdiri dari:  

a) cacat rungu dan wicara 

b) cacat rungu 

c) cacat wicara 

3) Cacat netra yaitu:  

Cacat yang dialami seseorang sehingga terhambat mobilitas gerak yang disebabkan 

oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, 

kecelakaan maupun penyakit. Kecacatan ini yang terdiri dari: 
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a) Buta total artinya seseorang tidak dapat melihat sama sekali obyek didepannya. 

Jadi fungsi penglihatannya telah hilang 

b) Persepsi cahaya artinya seseorang mampu membedakan adanya cahaya atau 

tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda apa yang ada 

didepannya. 

c) Memiliki sisa penglihatan atau sering disebut low vision. Artinya seseorang 

dapat melihat samar-samar benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat 

jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak 1 meter. 

b. Cacat Mental 

1) Cacat mental retardasi adalah kecacatan karena seseorang yang perkembangan 

mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya. 

2) Eks psikotik adalah kecacatan seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.  

c. Cacat Fisik dan Mental 

Cacat ini juga disebut cacat ganda. Artinya seseorang memiliki kelainan pada fisik 

dan mentalnya2 

Berdasar pengertian penyandang cacat/disabilitas yang dikemukakan oleh WHO, 

dapat diklasifikasikan cacat/disabilitas sebagai gangguan penglihatan, pendengaran, 

bicara, penggunaan lengan dan jari tangan, penggunaan kaki, kelainan bentuk tubuh, 

mental retardasi, serta eks penyakit jiwa atau eks psikotik. Penjelasan masing-masing 

adalah sebagai berikut: 

a. Gangguan penglihatan 

Gangguan ini terdiri dari low vision, light perception, dan totally blind. 

                                                 
2 Marjuki, 2010, Penyandang CacatBerdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)  

http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-

Health-ICF, diakses pada tanggal 19Agustus 2011,pukul 21.20 WIB 
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1) Low vision atau penglihatan sisa adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan/gangguan penglihatan dari jarak minimal 30 cm meskipun telah 

mendapatkan penerangan cukup. Penderita low vision tidak dapat melihat dengan 

jelas suatu obyek baik bentuk, ukuran, dan warna. Apabila penderita memakai 

kacamata maka yang dikeluhkan adalah kesulitan melihat ketika tanpa kacamata. 

Tidak termasuk dalam golongan low vision adalah orang yang menggunakan 

kacamata plus, minus ataupun silinder  

2) Light perception atau persepsi cahaya yaitu seseorang hanya dapat membedakan 

terang dan gelap namun tidak dapat melihat benda yang ada di depannya. 

3) Totally blind atau disebut juga buta total yaitu seseorang tidak memiliki 

kemampuan untuk mengetahui atau membedakan sinar kuat yang ada langsung di 

depan matanya. 

b. Gangguan pendengaran 

Seorang dikatakan mengalami kesulitan atau gangguan pendengaran apabila tidak 

dapat mendengar suara dengan jelas seperti membedakan sumber, volume dan 

kualitas suara secara keras. Seseorang yang tidak atau kurang memiliki kemampuan 

mendengar memerlukan alat bantu dengar dan/atau bahasa isyarat untuk membantu 

berkomunikasi dengan orang lain. 

c. Gangguan bicara  

Kecacatan ini terjadi karena adanya gangguan pada fungsi organ tubuh dalam 

memproduksi suara, termasuk gangguan dalam kualitas suara. Seseorang dikatakan 

mengalami kesulitan atau gangguan bicara apabila dalam berbicara saling berhadapan 

langsung dengan orang lain meskipun tanpa dihalangi sesuatu hal tetapi tidak dapat 

 

 



 

14 

 

berbicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti. Dalam kondisi 

seperti ini orang tersebut memerlukan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan 

orang lain. Di kalangan masyarakat kecacatan seperti ini lazim disebut bisu. 

d. Gangguan penggunaan lengan dan jari tangan 

Gangguan ini dapat terjadi apabila seseorang mengalami kelainan melakukan 

koordinasi lengan dan tangan untuk menggerakkan benda atau lainnya akibat tidak 

berfungsinya dan/atau tidak dimiliknya satu atau kedua pergelangan tangan, satu atau 

kedua tangan, atau hanya kehilangan jari-jari tangan, misalnya memutar handle pintu 

atau melemparkan dan/atau menangkap suatu benda  

e. Gangguan penggunaan kaki  

Gangguan ini merupakan kelainan seseorang berjalan di permukaan langkah demi 

langkah dengan 1 kaki selalu berada di tanah misalnya: berjalan, maju, mundur, 

kesamping. Termasuk di dalamnya adalah tidak memiliki jari, kaki maupun 

pergelangan kaki 

f. Gangguan kelainan bentuk tubuh:  

Kelainan bentuk merupakan suatu gangguan akibat kelainan pada tulang, otot atau 

sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tubuh, tidak ada 

atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sehingga 

menimbulkan gangguan gerak.  

g. Gangguan mental retardasi 

Gangguan mental retardasi merupakan kelainan yang biasanya terjadi sejak kecil, 

misalnya anak: 
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1) terhambat perkembangan kepandaiannya dalam kegiatan fisik seperti duduk, 

berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan  

2) tidak dapat mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum yang dilakukan 

orang lain seusianya,  

3) tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain,  

4) kematangan sosialnya tidak selaras dengan usia,  

5) memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal sehingga tidak dapat mengikuti 

sekolah biasa.  

Wajah penderita biasanya terlihat seperti dungu. Termasuk dalam gangguan mental 

ini adalah hilangnya atau mundurnya kemampuan intelektual yang sedemikian berat 

sehingga: 

1)  menghalangi fungsi sosial atau pekerjaan, 

2)  terdapat gangguan pada daya ingat, daya abstrak, daya nilai, kemampuan   

berbicara, mengenal benda walaupun inderanya baik, melakukan aktivitas yang 

agak kompleks, daya tiru dan diikuti dengan perubahan kepribadian. 

Gangguan mental retardasi dapat juga terjadi pada kalangan usia tua baik setelah 

terkena penyakit, misalnya pasca terkena serangan stroke ataupun tanpa sebab yang 

jelas. Adapun contoh gangguan mental ini debil, imbisil, idiot, dan down syndrome. 

h. Gangguan eks penyakit jiwa atau ekspsikotik  

Gangguan ini dialami oleh seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa dan 

telah dinyatakan sembuh secara medis, namun masih memerlukan pemulihan fungsi 

sosialnya.3 

                                                 
3 Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan KlasifikasiInternational Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)  
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Adapun tentang jenis-jenis penyandang disabilitas dalam Perda No 4 Tahun 2012 

diatur pada Pasal 3. Penggolongan jenis-jenis penyandang disabilitas dalam Perda No 4 

Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

1. gangguan penglihatan  

2. gangguan pendengaran  

3. gangguan bicara  
4. gangguan motorik dan mobilitas  

5. cerebral palsy  

6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif  

7. autis  

8. epilepsi;  

9. tourette’s syndrome  

10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku  

11. retardasi mental 

 
Penjelasan dari gangguan-gangguan tersebut adalah sebagai berikut 

a. Gangguan penglihatan 

Merupakan gangguan yang dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang 

terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang 

disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang 

terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang 

disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.  

b. Gangguan pendengaran  

Merupakan ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan 

suara pada salah satu atau kedua telinga.  

  

                                                                                                                                                             
http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-
Health-ICF, diakses pada tanggal 19Agustus 2011,pukul 21.20 WIB 

 

 

 



 

17 

 

c. Gangguan bicara  

Merupakan kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain 

oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan 

akibat gangguan pendengaran.  

d. Gangguan motorik dan mobilitas 

Jenis gangguan ini meliputi disabilitas yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas. 

e. Cerebral palsy 

Suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam 

perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat 

kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum 

selesai pertumbuhannya.  

f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif  

Gangguan yang terjadi pada seorang anak sehingga anak tersebut selalu 

bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak 

lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali 

disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang 

sedang dikerjakannya  

g. Autis  

Suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang 

membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang 

normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia 

repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif dalam waktu yang tertentu yang wajar.  
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h. Epilepsi  

Merupakan penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak 

berulang-ulang tak beralasan 

i. Tourette’s syndrome  

Kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan 

dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf 

yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.  

j. Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku  

Terjadi karena individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ 

kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan 

norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai 

toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, 

sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain 

k. Retardasi mental  

Kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan 

(biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-

hari.  

  

3. Derajat Kecacatan 

Dalam Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dikatakan 

bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.  Menurut Pasal 1 angka 2 UU 

No. 4 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 2 PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 
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Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah 

berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 PP No 43 Tahun 

1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang oleh seseorang 

ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

Lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, dinyatakan bahwa penyandang 

cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat 

mental dan cacat fisik dan mental. Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, 

pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat 

intelektual dan psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang 

dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.  

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat 

kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokan dalam :  

a. Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan 

kesulitan.  

b. Derajat cacat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan 

bantuan alat bantu.  

c. Derajat cacat 3: dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang 

lain dengan atau tanpa alat bantu.  

d. Derajat cacat 4: dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan 

orang lain.  
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e. Derajat cacat 5: tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan 

tersedianya lingkungan khusus.  

f. Derajat cacat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun 

dibantu penuh orang lain. 

Berdasar ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat/disabilitas 

merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 

secara selayaknya, dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat 

fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. 

B. Hak-hak Penyandang Cacat/Disabilitas 

Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan pada sesorang. Hak boleh digunakan 

atau tidak digunakan. Hak asasi adalah manusia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 hak asasi manusia 

adalah  

seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh Negara, hokum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 

Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia ada dan dilindungi oleh Negara. 

Berkaitan dengan penyandang cacat/disabilitas dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 39 tahun 1999 

diatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok 

masyarakat rentan dalam ketentuan ini antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, 

wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) UU No 39 

Tahun 1999 mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, 
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wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Jadi 

penyandang cacat/disabilitas berhak atas pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas 

dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas 

yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan 

kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, 

rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.  

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat diatur beberapa hak penyandang 

cacat/disabilitas. Pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa: 

Penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-
hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun 

dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, 

kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.  
 

Hak-hak penyandang cacat/disabilitas dalam Deklarasi diatur dalam Pasal 3 sampai 13. Hak-

hak tersebut meliputi : 

1. hak yang melekat untuk menghormati martabat manusia 

2. hak sipil dan politik 

3. hak atas kemandirian 

4. hak atas pelayanan jasa 

5. hak atas jaminan ekonomi 

6. hak atas pertimbangankebutuhannya yang khusus 

7. hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi 

8. hak atas perlindungan terhadap perlakuan eksploitatif atau merendahkan martabat 

9. hak atas bantuan hukum 
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10. hak atas konsultasi 

11. hak atas informasi hak-haknya dalam Deklarasi 

Hak penyandang cacat/disabilitas yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak 

Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 11 Tahun 2009 meliputi: 

1. hak atas aksesibilitas 

2. hak untuk hidup 

3. hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi 

berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam 

4. hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum 

5. hak atas akses terhadap keadilan 

6. hak atas kebebasan dan keamanan 

7. hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 

8. hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan 

9. hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan 

dengan yang lainnya 

10. hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan  

11. hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 

12. hak atas mobilitas pribadi 

13. hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi 

14. hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi 

15. hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga  

16. hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi 

17. hak atas pekerjaan dan lapanga kerja 

 

 



 

23 

 

18. hak untuk mendapatkan standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak bagi 

mereka sendiri dan keluarganya  

19. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik 

20. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga 

21. hak untuk memperoleh jaminan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 

penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak 

Menurut Pasal 5 UU No 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa setiap penyandang 

cacat/disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan 

dan penghidupan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No 4 Tahun 1997 ditegaskan bahwa setiap 

penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh: 

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 

2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, 

pendidikan, dan kemampuannya; 

3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; 

4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 

5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 

6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampu-an, dan kehidupan 

sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

Pemenuhan hak-hak atas penyandang cacat/disabilitas tersebut menjadi kewajiban 

pemerintah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk turut 

berperan serta.  Hal ini seperti diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 1997. 
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Hak penyandang disabilitas dalam Perda DIY No 4 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 3 

huruf b meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, 

budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan 

aksesibilitas. Pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban setiap SKPD yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik dan dilaksanakan berdasar penilaian 

kebutuhan penyandang disabilitas. Kebutuhan tersebut dikatagorikan menjadi kebutuhan 

dalam katagori berat, sedang, dan ringan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 Perda DIY No 

4 Tahun 2012. 

C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat/Disabilitas 

1. Tinjauan tentang pemberdayaan 

Pemberdayaan mempunyai makna yaitu suatu proses kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat yang dibantu, agar 

mereka dapat membantu dirinya sendiri. Konsep tersebut sejalan dengan konsep 

pertolongan dalam pekerjaan sosial yakni “To help the people to help themselves“ atau 

membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Membantu orang, kelompok atau 

masyarakat agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pemberdayaan 

menurut Guttierez “Empowerment is the process of increasing personal, interpersonal, 

or political power so that individuals, families and communities can take action to 

improve their situation”. Stephen P. Robbins menyatakan Empowerment is a process that 

increases employees’ intrinsic task motivation. Pemberdayaan merupakan proses dalam 

rangka pengembangan pribadi, hubungan antar pribadi atau kekuatan politik agar 

individu individu, keluarga dan masyarakat dapat memperbaiki keadaannya.4  

                                                 
4
 padang-today.com/?mod=artikel&today=detil&id=216, Pemenuhan Hak Penyandang Cacat, diunduh pada 

tanggal 18 Januari 2011  
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Dasar pemberdayaan adalah falsafah dan budaya demokrasi yang memberikan 

kesempatan kepada warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan yang 

mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan mereka. Pemberdayaan disini didasarkan pada 

asumsi pekerjaan sosial, dalam sistim kemanusiaan dan pemberdayaan: 

a. All people deserve acceptance and respect 

b. Clients know their situations best. 
c. All human system behavior makes sense in context. 
d. Empowerment is a collaborative process with clients and practitioners working 

together as a partners. 
e. Empowering process views client systems as competent and capable, give access to 

resources and opportunities. 
f. Clients must perceive themselves as causal agent able to effect change 

g. Level of awareness is a key issue in empowerment; information is necessary for 

change to occur . 5 
 

2. Tinjauan tentang pemberdayaan penyandang cacat/disabilitas 

Pemberdayaan penyandang cacat/disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian 

dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu 

proses dimana masyarakat, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara 

mandiri. Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyandang cacat/disabilitas, perlu adanya 

peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun 

kesempatan kepada penyandang cacat/disabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yayasan Talenta, sebuah lembaga pemberdayaan penyandang disabilitas di Solo 

mengungkapkan bahwa:  

Hasil survei yang mereka lakukan terhadap 100 fasilitas publik di Solo menunjukkan, 99 

persen diantaranya tidak aksesibel bagi kaum difabel. Menurut Ketua Yayasan Talenta 
Sapto Nugroho, "Hanya satu persen fasilitas publik yang bisa diakses dengan mudah oleh 
penyandang cacat. Pemegang otoritas kota kurang memperhatikan hal ini. Pemahaman 

mereka terhadap hak dan kebutuhan para difabel kurang memadai.6   
 

                                                 
5
 Karla & Brenda, 1999,p 4-5 

6
 detiknews, 15 Juli 2004 
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Keterbatasan fisik yang dimiliki para penyandang cacat disabilitas tidak 

sepenuhnya dipahami para pemegang otoritas di Kota Solo. Kemudahan bagi penyandang 

disabilitas untuk mengakses berbagai fasilitas publik belum maksimal dilakukan. Bahkan 

sebagian besar pembangunan fasilitas publik dinilai tidak aksesibel bagi mereka.7  

Menurut Mansour Fakih : 

Salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha 
untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, 

akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus 
'disable' ataupun 'penyandang cacat' dengan memuncukan wacana tandingan yang lebih 

adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, 
ternyata memiliki 'different abilities' atau yang di-Indonesiakan dan disingkat sebagai 
'difabel' 8 

 
Kritik keras terhadap meluasnya penggunaan istilah penyandang cacat datang dari 

Yogyakarta yang dimotori oleh Mansour Fakih9. Fakih menjelaskan bahwa anggapan 

umum tentang penyandang cacat selama ini adalah hasil dari suatu konstruksi sosial 

(socially constructed) sehingga istilah kecacatan selama ini mengandung bias baik dan 

buruk atau normal dan tidak normal. Fakih mencontohkan orang yang tidak memiliki 

kaki karena suatu kecelakaan, misalnya, lantas dianggap cacat dan berdampak pada 

meluasnya anggapan di kalangan masyarakat awam bahwa orang yang cacat kakinya 

berarti dicap sebagai individu yang tidak mampu (disabled person) melakukan berbagai 

aktivitas yang mensyaratkan organ kaki. Realitas yang sebenarnya, bukan berarti orang 

tersebut tidak mampu, tetapi hanya membutuhkan alat bantu agar dapat melakukan 

sesuatu dengan kaki. Selanjutnya Fakih mengusulkan untuk mengganti istilah disable 

                                                 
7
 detiknews, 15 Juli 2004 

8
 Mansour Fakih 1999 

9
 Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004 
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menjadi diffable (different ability)10. Penyandang cacat bukan berarti tidak mampu 

(disabled person), tetapi hanyalah berbeda kemampuannya dengan yang lain (difable). 

Usaha pemberdayaan (empowerment) dan perubahan struktur terhadap 

penyandang cacat/disabilitas inilah yang dikenal dengan pendekatan pemberdayaan 

terhadap penyandang cacat/disabilitas. Perubahan sosial menggunakan analisis terhadap 

penyandang cacat/disabilitas tidak hanya menghilangkan diskriminasi pembangunan 

akibat ideologi terhadap penyandang cacat/disabilitas saja, tetapi juga memperhitungkan 

diskriminasi kelas, kasta dan suku, diskriminasi gender atau kesemuanya11.  

3. Proses Pemberdayaan 

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan 

masyarakat adalah sebagai berikut. 

a. Getting to know the local community 

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, 

termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu 

dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat 

diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.  

b. Gathering knowledge about the local community 

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat 

setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi 

penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, 

termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, 

serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal. 

                                                 
10

 Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004 
11

 Fakih, 1999 
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c. Identifying the local leaders 

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh 

dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the 

local leaders" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang 

kuat di dalam masyarakat. 

d. Stimulating the community to realize that it has problems 

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar 

mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. 

Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka 

punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

e. Helping people to discuss their problem 

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 

mendikusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana 

kebersamaan. 

f. Helping people to identify their most pressing problems 

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan 

pemecahannya. 

g. Fostering self-confidence 

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri 

masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk 

berswadaya. 
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h. Deciding on a program action 

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan 

dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang 

perlu didahulukan pelaksanaannya. 

i. Recognition of strengths and resources 

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti 

bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat 

dimobilisasi untuk memecahkan permasalahn dan memenuhi kebutuhannya.  

j. Helping people to continue to work on solving their problems 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena 

itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya 

secara kontinyu. 

k. Increasing people’s ability for self-help 

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalan tumbuhnya kemandirian 

masyrakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu 

menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat 

untuk berswadaya.  

D. Pemberdayaan Penyandang Cacat/Disabilitas di Kabupaten Bantul 

1. Gambaran Penyandang Cacat/Disabilitas di Kabupaten Bantul 

Penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah tanggung 

jawab Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dasar hukum penanganannya ada pada UU No 6 
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Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 4 Tahun 1997. Ketentuan ini sesuai 

dengan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganan penyandang 

cacat/disabilitas termasuk dalam tugas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. 

Meskipun demikian berdasar hasil wawancara dengan Kepala Bidang diperoleh 

keterangan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul, tidak bertugas untuk menyediakan 

aksesibilitas bagi penyandang cacat/disabilitas. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul 

hanya meliputi upaya pendampingan dan pemberdayaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial, termasuk diantaranya penyandang cacat. Berdasar hasil penelitian 

pada Dinas Sosial diperoleh data tentang jumlah penyandang cacat di Kabupaten Bantul. 

Meskipun demikian data yang ada hanya data jumlah penyandang cacat/disabilitas pada 

tahun 2012. Berikut adalah tabel tentang data penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten 

Bantul pada tahun 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas Kabupaten Bantul 

  

No Kecamatan Penyandang 

Cacat 

1 Kretek 184 

2 Pajangan 209 

3 Jetis 284 

4 Bantul 201 

5 Banguntapan 166 

6 Bambanglipuro 108 

7 Dlingo 149 

8 Piyungan 187 

9 Pleret 109 

10 Kasihan 193 

11 Imogiri 315 

12 Sewon 530 

13 Srandakan 115 

14 Pandak 278 

15 Sanden 170 

16 Sedayu 211 

17 Pundong 188 

 Jumlah Total 3597 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten 

Bantul tersebar di 17 kecamatan. Jumlah penyandang cacat/disabilitas adalah 3597 (tiga 

ribu limaratus sembilanpuluh tujuh) jiwa. Adapun jenis kecacatannya adalah cacat tubuh, 

cacat mental, dan cacat ganda. Kecamatan yang paling banyak mempunyai penduduk 

penyandang cacat adalah Kecamatan Sewon dengan jumlah penyandang cacat/disabilitas 

sebanyak 530 (limaratus tigapuluh) jiwa. 

2. Instansi Yang Bertanggung Jawab terhadap Pemberdayaan Penyandang 

Cacat/Disabilitas di Kabupaten Bantul 

a. Dinas Sosial Kabupaten Bantul 

1) Struktur Organisasi  

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor: 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Sosial Kabupaten Bantul. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul, terdiri atas : 

a) Kepala Dinas; 

b) Sekretariat 

(1) Sub Bagian Umum 

(2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset 

(3) Sub Bagian Program 
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c) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas : 

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; 

(2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA. 

d) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas : 

(1) Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana; 

(2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

e) Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas : 

(1) Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat; 

(2) Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan 

Kehidupan Beragama 

f) Unit Pelaksana Teknis 

g) Kelompok Jabatan Fungsional 

2) Fungsi dan Tugas Pokok 

a) Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sosial mempunyai fungsi: 

(1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; 

(2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang 

sosial ;  

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial; 

(4) Pelaksanaan kesekretariatan; dan  

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

  

 

 



 

33 

 

b) Tugas Pokok 

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial 

dan Keagamaan. 

3) Visi dan Misi 

a) Visi 

Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara 

Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah :  

(1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,  

(2) Memajukan kesejahtearan umum,  

(3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta  

(4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Serta berpijak pada visi Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari sejahtera 

Demokratis dan Agamis” maka secara khusus Dinas Sosial mengambil 

sebagian peran dari Amanat UUD 45 dan Visi Daerah tersebut yakni 

Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada Bidang Agama berusaha 

menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat 

Beragama. Berdasar pada peran tersebut maka Visi dari Dinas Sosial 

Kabupaten Bantul Propinsi D I Y sebagai berikut: 

“Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Sosial dan 

Peningkatan Kualitis Kehidupan Umat Beragama Kabupaten Bantul” 
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b) Misi 

Berdasarkan visi tersebut di atas maka, Dinas Sosial mempunyai misi 

sebagai berikut : 

(1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

(2) Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam 

pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.  

(3) Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan 

sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan 

tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan 

kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.  

(4) Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat 

beragama.  

4) Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan 

a) Tujuan 

(1) Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran 

aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya 

serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS. 

(2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui 

pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejhateraan 

sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan 

kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta 

penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial. 
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(3) Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan 

dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja. 

(4) Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan 

penentuan kebijakan masalah-masalah sosial. 

(5) Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya 

pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial. 

(6) Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab 

kepada masyarakat dan dunia usaha. 

(7) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi 

perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam 

upayan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemapuan 

institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender 

dalam tiap-tiap proses pembangunan. 

(8) Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang 

dan penanaman/pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kejuangan.  

b) Sasaran 

(1) Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang. 

(2) Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan 

perlakuan salah.  

(3) Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas 

umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat. 
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(4) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan 

fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang 

produktif. 

(5) Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara 

wajar. 

(6) Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan 

pada generasi muda dan masyarakat umum. 

(7) Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkotika 

dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba. 

(8) Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang 

produktif. 

(9) Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelematan penyandang masalah 

sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan 

warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana. 

(10) Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial 

masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial 

kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha 

dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki 

kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial. 

(11) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan 

dan penanggulangan narkoba. 
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(12) Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga 

kesejahteraan sosial masyarakat. 

(13) Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam 

menyelenggarakan pelayanan sosial. 

(14) Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial. 

(15) Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial. 

(16) Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-

masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat melalui wadah jaringan kerja. 

(17) Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah 

sosial. 

(18) Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-

masalah sosial. 

(19) Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati 

jasa para pahlawan. 

(20) Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama. 

(21) Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. 

(22) Tersedianya fasilitas peribadatan. 

c) Kebijakan 

(1) Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang 

pengelolaanya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

(2) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan 

penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah 
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kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi 

buruk dan turunya kualitas generasi muda.  

(3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga 

harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.  

(4) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan 

anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan 

lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

(5) Memfasilitasi kegiatan keagamaam menuju terciptanya kehidupan yang 

agamis.  

(6) Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

(7) Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.  

(8) Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.  

(9) Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis 

kemerdekaan dan pejuang.  

(10) Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan 

kesertiakawanan sosial. 

5) Program 

a) Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.  

b) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.  
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c) Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-

masalah sosial.  

d) Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.  

e) Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan 

gender. 

E. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pemenuhan Hak Pemberdayaan Penyandang 

Cacat/Disabilitas di Kabupaten Bantul 

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul serta CV. Mandiri Craft, diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak 

penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Bantul atas pemberdayaan masih mengalami 

beberapa kendala. Secara umum kendala tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

golongan, yaitu kendala yang berasal dari dalam dan di luar diri penyandang cacat/disabilitas.  

1. Kendala dari dalam Diri Penyandang Cacat/Disabilitas 

a. Derajat Kecacatan Penyandang Cacat/Disabilitas 

Derajad Kecacatan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia No. 205/Men/1999 Pasal 1 ayat 3 merupakan tingkat berat ringannya 

keadaan cacat yang disandang seseorang. Derajad kecacatan yang dialami 

penyandang disabilitas  merupakan kendala bagi penyandang disabilitas untuk 

memenuhi haknya dalam rangka pemberdayaan.  

Kondisi tersebut disampaikan oleh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bantul, dimana penyandang disabilitas berat tidak dapat ikut dalam 

program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah daerah karena terkendala 

alat transportasi yang dipergunakan oleh mereka. Pihak pemerintah tidak 
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mempunyai dana dan alat transportasi untuk menjemput dan mengantar mereka. 

Mereka juga tidak dapat mengandalkan pihak keluarga untuk antar jemput. 

Hal inilah yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas dapat 

diikutkan dalam program pemberdayaan. Derajat kecacatan ini menyebabkan 

keterbatasan fisik penyandang disabilitas dalam mengikuti program pemberdayaan. 

Terutama bagi penyandang disabilitas berat yang tidak mungkin lagi dilakukan 

program pemberdayaan.  

b. Pendidikan Rendah  

Banyak dari penyandang disabilitas yang berpendidikan rendah bahkan 

tidak sekolah. Adanya pendidikan yang rendah tersebut terkait dengan adanya 

ideologi yang berkembang dikalangan keluarga penyandang disabilitas sendiri 

bahwa anak mereka tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena kecacatannya 

menjadi kendala dalam mengakses pendidikan yang ada. Selain itu juga ada kaitan 

dengan kondisi keluarga yang miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anak 

mereka.  

Pendidikan rendah mempunyai kaitan dengan pemberian pelatihan yang 

agak lebih berat. Hal ini seperti diungkapkan oleh responden penelitian bahwa para 

penyandang disabilitas memiliki pendidikan yang rendah, sehingga kegiatan untuk 

menguatkan ekonominya sangat rendah atau sangat sedikit. Dengan demikian untuk 

memperkuat ekonomi, mereka harus bekerja serta harus mengikuti pelatihan, 

pendidikan dan keterampilan. Kegiatan inipun harus sesuai dengan usia mereka. 

Penyandang disabilitas yang masih berusia 20 tahun diharapkan mendapat 

pekerjaan di masa yang akan datang, karena masih banyak kesempatan untuk 

 

 



 

41 

 

belajar. Selain itu kecerdasan IQ mereka juga masih bagus. Dalam pelatihan itu, 

mereka juga diberikan materi serta praktek. Penyandang disabilitas yang  berusia 30 

tahun ke atas harus diberi materi sekaligus pelatihan karena kecerdasan IQ mereka 

mulai berkurang, sehingga jika hanya diberikan materi saja mereka kurang 

memahami. Jadi harus seimbang antara teori dan praktek. Kenyataannya masih 

sangat sedikit pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah maupun Lembaga 

Swadaya Mayarakat karena terkendala pada pendidikan rendah penyandang 

disabilitas yang susah diberikan pelatihan. 

c. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kendala yang berasal dari dalam diri penyandang 

disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pemberdayaan. Menurut subyek 

penelitian keadaan miskin ini telah menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk 

diberdayakan dan diajak maju serta berkembang. Sebagai contoh apabila 

ditawarkan program pelatihan, penyandang disabilitas telah berpikir tentang jarak 

yang harus ditempuh dari rumah sampai ke tempat pelatihan dan bagaimana harus 

ditempuh serta berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju tempat 

pelatihan. Para penyandang disabilitas juga masih berpikir bagaimana mereka dapat 

berangkat dan pulang dengan nyaman, mengingat di Kabupaten Bantul masih 

minim fasilitas umum yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

2. Dari Luar Diri Penyandang Cacat/Disabilitas 

a. Keluarga  

Banyak keluarga yang belum memberikan fasilitas agar anak berkembang 

karena kondisi kemiskinan yang dihadapi keluarga para penyandang disabilitas. 
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Pemenuhan atas kebutuhan pemenuhan diri seperti pendidikan, kesehatan, alat 

transportasi dan sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh keluarganya. Kondisi ini 

menyebabkan penyandang disabilitas tidak mempunyai keleluasaan untuk 

pengembangan diri dan mengikuti pelatihan serta pendidikan yang diberikan oleh 

pihak luar dalam rangka pemberdayaan diri mereka.  

b. Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang cacat/disabilitas 

Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah 

nyata yang dihadapi penyandang disabilitas dimana keberadaannya sampai dengan 

hari ini masih ada. Sampai saat ini masyarakat masih menganggap penyandang 

disabilitas sebagai sesuatu yang aneh karena berbeda dengan yang lain. Dianggap 

aneh karena penyandang disabilitas memiliki tubuh yang berbeda dari yang lain. 

Kadang malah dianggap sebagai sesuatu yang rusak. Mereka ditempatkan dalam 

strata sosial yang rendah, bahkan hampir tidak diberi atau tidak memiliki peran yang 

berarti.  

Konstruksi sosial atas penyandang disabilitas tersebut menimbulkan 

diskriminasi masyarakat pada penyandang disabilitas. Diskriminasi yang terjadi 

berdasarkan hasil penelitian seperti tidak diundang dalam acara hajatan warga karena 

cacat, tidak dilibatkan dalam kegiatan warga kampung, mendapatkan pendidikan 

sampai dengan pekerjaan yang layak sama dengan penduduk normal lainnya. Lebih 

menyakitkan lagi menurut salah seorang responden penelitian penyandang disabilitas,  

adalah ketika mereka sedang jalan sering dikatakan “sudah difabel,jalan saja susah, 

sekarang minta-minta”. Kadang juga ketika sedang belanja tidak dilayani karena 

dipikir hanya akan meminta-minta.” Meskipun penyandang disabilitas tersebut tidak 
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termasuk penyandang disabilitas berat, secara psikis diskriminasi ini menyakitkan 

penyandang disabilitas, secara hukum diskriminasi ini bertentangan dengan ketentuan 

undang-undang. Akibat lebih lanjut dari diskriminasi ini penyandang disabilitas 

menjadi berkurang kesempatannya untuk memperoleh hak pemberdayaan.  

c. Keterbatasan anggaran pemerintah yang disediakan untuk pemberdayaan 

Setiap tahun anggaran, melalui anggaran Dinsos Kabupaten Bantul dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mereka mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk memberi bantuan bagi setiap 

orang penyandang disabilitas selama 1 (satu) tahun. Pemberian bantuan ini dilakukan 

secara bergilir. Artinya apabila dalam tahun tertentu seorang penyandang cacat telah 

menerima bantuan ini, maka pada tahun berikutnya dia tidak akan mendapat jatah 

bantuan lagi, kecuali tidak ada lagi penyandang cacat lain yang harus diberi bantuan. 

Bantuan ini diberikan pada penyandang disabilitas setelah mengikuti suatu pelatihan. 

Harapannya untuk memberi modal usaha bidang yang telah dilatihkan. Selain melalui 

APBD, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran dari Anggran Belanja dan 

Pendapatan Negara untuk memberi bantuan hidup bagi penyandang disabilitas. Besar 

anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk setiap orang adalah Rp. 300.000,00 

(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sama seperti bantuan dari APBD, bantuan dari APBN ini 

juga diberikan secara bergiliran, sehingga tidak setiap tahun penyandang disabilitas 

menerima bantuan ini.  

Anggaran yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas masih 

dirasakan sangat kurang untuk kepentingan mereka. Perhatian itu tidak hanya sebatas 

pemberian dana dalam bentuk alat-alat usaha, charity, dan pelatihan-pelatihan saja. 
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Hal paling penting adalah monitoring dan kesinambungan pelaksanaan pelatihan yang 

dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah masih kurang dalam sisi 

keberlangsungan program dengan alasan dana yang tidak ada.  

d. Keterbatasan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat/disabilitas 

Upaya membangun aksesibilitas secara fisik dan nonfisik bagi para 

penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih sulit diwujudkan. Berdasar 

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan hasil wawancara dengan 

responden, sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas.  

Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandaang disabilitas masih banyak terpusat di 

daerah perkotaan meskipun belum lengkap, hal ini disampaikan oleh Wibowo dari 

Yayasan Mandiri Craft. Menurutnya fasilitas di DIY belum banyak yang akses. 

Artinya akses adalah para penyandang disabilitas dapat melakukan sendiri 

kegiatannya (tidak dibantu), misal: trans jogja. Ambarukmo Plasa dan JEC (Jogja 

Expo Centre) sudah mulai akses, jalan sudah ada yang akses, misalnya: trotoar di 

Malioboro ada garis kuning. Tahun 1998, Sultan dan DPR sudah sempat meresmikan 

jalan yang ada garis warna kuning untuk akses penyandang disabiltas ternyata 

sekarang malah digunakan untuk parkir dan intinya kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi peraturan sangat rendah. 

Pemanfaatan sarana bagi penyandang disabilitas oleh pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan menunjukkan bahwa belum ada penegakkan hukum yang tegas atas 

penyalahgunaan tersebut. Selain itu, belum adanya keberpihakan baik dari pemerintah 

maupun masyarakat bahwa sarana tersebut memang diperuntukkan untuk 

memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Akibatnya penyandang 

 

 



 

45 

 

disabilitas semakin terbatas kesempatannya untuk memperoleh akses untuk 

diberdayakan.  

Sementara itu, pemahaman atas pelayanan publik di lembaga pemerintahan 

daerah oleh aparat pemerintah masih dimaknai sebagai pelayanan yang hanya 

diperuntukkan bagi orang tidak cacat (normal). Mereka bertugas untuk menyediakan 

pelayanan berupa sarana dan fasilitas untuk warga yang normal saja, sedangkan bagi 

mereka yang tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, dan tuna grahita tidak disediakan 

sarana dan fasilitas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wantiyah dari Yayasan 

Mandiri Craft. Akses dari segi bangunan masih susah. Bangunan pemerintah yang 

sudah akses baru di balai kota, yang lainnya masih susah. Apalagi untuk sarana yang 

lainnya di kantor-kantor pemerintah. Sarana dan fasilitas tersebut misalnya papan 

pengumuman, formulir, atau mesin ketik huruf braile bagi tuna netra, tidak ada 

tangga khusus yang memudahkan pemakai kursi roda, dan sebagainya. Konsep 

pelayanan dimaknai oleh aparat pemerintah hanya sebatas untuk melayani 

kepentingan mayoritas orang yang normal, sehingga memunculkan model pelayanan 

yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Menurut mereka apabila 

memenuhi  keinginan para penyandang disabilitas maka akan dianggap sebagai wujud 

dari pengistimewaan minoritas.  

Berbeda halnya dengan akses mereka atas kesehatan yang dirasakan mudah 

bagi penyandang disabilitas karena sudah ada asuransi (bapel jamkesos) berlaku 

untuk penyandang disabilitas yang berdomisili di DIY. Semua penyakit mendapat 

asuransi, tetapi itu kalau diperiksa di rumah sakit atau puskesmas yang memang 

bekerja sama dengan bapel jamkesos. Semua ada prosedurnya sebagai berikut: kalau 
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sakit dibawa dulu ke puskesmas, kemudian kalau puskesmas tidak sanggup 

menangani maka dibawa ke rumah sakit yang ada fasilitas medis yang lebih maju 

serta dokter yang lebih kompeten untuk menangani.  

e. Model Bantuan Untuk Pemberdayaan 

Pelatihan atau bentuk kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah bagi 

penyandang disabilitas selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan Top Down. 

Model Top Down adalah model dimana bentuk dan jenis kegiatan, kapan dan 

bagaimana tehnik pelaksanaan dan sebagainya telah ditentukan oleh pemerintah.  

Penyandang disabilitas tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tentang 

berbagai hal yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Pemerintah DIY untuk 

keperluan pelatihan bagi kaum penyandang disabilitas seluruh DIY telah membangun 

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta, di Piring, Srihardono, 

Pundong, Bantul. Balai pelatihan ini dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi DIY, 

didirikan pada tahun 2009. Awal mula didirikan guna menampung, memberi 

pelatihan bagi para korban gempa bumi di Bantul yang kemudian dipergunakan bagi 

penyandang disabilitas. Biasanya pemerintah DIY membuat beberapa kegiatan 

pelatihan untuk penyandang disabilitas seluruh DIY. Mereka diundang untuk 

mengikuti pelatihan di balai tersebut. 

Bagi para penyandang disabilitas, anggaran yang disediakan untuk kegiatan-

kegiatan bagi mereka sedikit. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bantul, 

masalah penyandang disabilitas dimasukkan dalam kategori Panyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga anggaran yang dialokasikan harus berbagi 

dengan masalah yang lain seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang gila, 
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dan lain-lain. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesiambungan. Banyak kegiatan hanya berhenti sampai dengan pelatihan dan 

sedikit dana permodalan usaha, tetapi tidak ada yang sampai pada pendampingan 

pelaksanaan industri kreatif, atau kerja apapun yang dipilih penyandang disabilitas 

sesudah pelatihan. Perlu adanya monitoring, evaluasi dan pendampingan atas 

pelaksanaannya. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan 

untuk pemasaran hasil usaha mereka.  

Nampaknya juga belum ada sinergi antara Lembaga Swadaya Masyarakat, 

lembaga-lembaga lain pemerhati masalah penyandang disabilitas dengan pemerintah 

dalam pemberdayaan mereka. Model bantuan untuk penyandang disabilitas dari 

Lembaga Swadaya Masyarakat lebih matang konsepnya dibanding oleh pemerintah 

yang lebih parsial sifatnya. Pemerintah sudah memberikan dorongan atau modal akan 

tetapi tidak tepat sasaran, mungkin baru 30% program pemerintah yang berjalan bagi 

para penyandang disabilitas di DIY. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran dari 

pemerintah atau instansi yang terkait. Faktor kedua yaitu kurangnya mitra kerja di 

DIY antara pemerintah dan perusahaan.  

Adapun pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Mandiri Craft adalah 

melakukan pelatihan bagi yang masih berusia 20 tahun karena diharapkan dapat 

memperoleh pekerjaan. Penyandang disabilitas yang berusia 30 tahun ke atas 

diberikan materi sekaligus pelatihan karena kecerdasan IQ mereka mulai berkurang. 

Harapannya adalah Mandiri Craft harus menjadi lembaga yang kuat dulu, agar dapat 

bermitra dengan LSM-LSM Indonesia maupun Luar Negeri. Setelah melakukan 

advokasi kepada pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama yang kuat 
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antara pemerintah dan lembaga-lembaga pemerhati penyandang disabilitas untuk 

menghasilkan bentuk pendampingan yang dapat diterima mereka dan berkelanjutan.   

  

F. Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Rangka Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas Setelah Terbitnya Perda DIY No 4 Tahun 2012 

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi untuk pemberdayaan 

penyandang disabilitas maka dilakukan beberapa upaya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Upaya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kendala dari dalam Diri Penyandang Cacat/Disabilitas 

a. Derajat Kecacatan Penyandang Cacat/Disabilitas 

Berkaitan dengan derajad kecacatan yang dialami para penyandang 

cacat/disabilitas upaya yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Bantul adalah 

mensosialisasikan dan menyadarkan keluarga penyandang disabilitas agar mau 

membantu keluarganya yang menyandang disabilitas. Upaya ini terhambat dengan 

berat ringannya derajat kecacatan yang dialami penyandang disabilitas. Pada 

umumnya keluarga penyandang disabilitas mengalami kesulitan 

mengakomodasikan keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas karen tidak 

ada sarana aksesibilitas yang mendukung. Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul. Pihak Dinas mengakui tidak dapat 

menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas karena pihaknya 

bukan yang berkewajiban menyediakan sarana tersebut. Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja hanya berkewajiban menyediakan fasilitas pemberdayaan. Kewajiban 
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penyelenggaraan aksesibilitas ada pada Dinas lain, yaitu Dinas Pekerjaan Umum 

dan Dinas Perhubungan.  

Sementara menurut kedua Dinas tersebut, kewajiban keduanya hanya 

melaksanakan permintaan dari Dinas lainnya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum 

hanya akan melaksanakan pembangunan aksesibilitas penyandang disabilitas sesuai 

permintaan pihak yang membangun. Hal ini karena anggaran yang dipergunakan 

tidak diplotkan ke anggaran Dinas Pekerjaan Umum, tetapi diplotkan ke anggaran 

belanja dan pendapatan Dinas terkait. Sementara itu pihak pemerintah tidak 

mempunyai dana yang cukup untuk pengadaan sarana aksesibilitas penyandang 

disabilitas. 

Begitu pula dengan sarana transportasi. Jumlah penyandang disabilitas di 

Bantul dibandingkan yang tidak menyandang disabilitas lebih sedikit. Dengan 

demikian anggaran lebih banyak difokuskan untuk kepentingan pemenuhan fasilitas 

umum lainnya. Meskipun tanpa mengesampingkan anggaran untuk penyediaan 

sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jadi penggunaan anggaran 

pemerintah dilaksanakan dengan sistem prosentase.  

b. Pendidikan Rendah  

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang memiliki keluarga 

penyandang disabilitas untuk memberikan pendidikan formal mengakibatkan 

rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas. Dalam menghadapi kendala 

ini pemerintah telah berupaya untk melakukan sosialisasi pada keluarga 

penyandang disabilitas akan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah 

bekerjasama dengan FKKADK berusaha untuk menyadarkan keluarga bahwa 
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penyandang disabilitas memerlukan pendidikan juga. Namun masalah ekonomi 

menjadi kendala bagi para keluarga ini. Berkaitan dengan keterbatasan ekonomi 

keluarga penyandang disabilitas pemerintah tidak dapat melakukan pemaksaan, 

karena anggaran pemerintah sendiri juga terbatas. Pemerintah telah memberikan 

sosialisasi bahwa metode pendidikan yang ada sekarang adalah inklusif dan tersedia 

dana BOS. Dengan upaya ini diharapkan pihak keluarga tidak takut dan ragu lagi 

untuk mengikutsertakan para penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan 

formal. 

c. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kendala yang berasal dari dalam diri penyandang 

disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pemberdayaan. Menurut subyek 

penelitian keadaan miskin ini telah menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk 

diberdayakan dan diajak maju serta berkembang. Dalam rangka pengentasan 

kemiskinan ini Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan upaya pemberdayaan 

dengan memberikan berbagai pelatihan. Beberapa diantaranya dilakukan dengan 

bekerjasama dengan pihak swasta seperti LSM-LSM yang berkonsentrasi pada 

pemberdayaan penyandang disabilitas. Seperti pada waktu terjadi gempa bumi 

tahun 2006 yang lalu, di Kabupaten Bantul banyak warga masyarakatnya yang 

menjadi penyandang disabilitas secara tiba-tiba. Pada waktu itu banyak LSM yang 

masuk dan memberikan pelatihan dan pendampingan. Seperti CV. Mandiri Craft 

yang bergerakdi bidang usaha pembuatan alat peraga sekolah juga merupakan salah 

satu hasil dari pembinaan salah satu LSM. Selain dilatih, Bapak Agus dari Mandiri 

Kraft juga didampingi dan diberikan modal kerja sehingga dapat mengembangkan 
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usaha sampai sekarang. Tenaga kerja yang direkrut oleh Agus pun juga para 

penyandang disabilitas. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan 

kemiskinan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu ada LSM Karina yang 

juga bergerak di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas. LSM ini berhasil 

mendampingi kelompok usaha peyek yang diketuai oleh Mbok Kromo. Dengan 

adanya upaya pendampingan yang dilakukan LSM dan pemerintah ini telah berhasil 

mengentaskan penyandang disabilitas dari kemiskinan. 

2. Dari Luar Diri Penyandang Cacat/Disabilitas 

a. Keluarga  

Banyak keluarga yang masih mengesampingkan hak-hak penyandang 

disabilitas. Dalam rangka menyadarkan pihak keluarga maka pemerintah telah 

membentuk Forum untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran bagi pemberdayaan 

penyandang disabilitas. Forum ini diberi nama dengan Forum Komunikasi Keluarga 

Anak Dengan Kecacatan. Forum ini membantu pemerintah dalam upaya memberikan 

pemahaman pada keluarga yang memiliki anggota keluarga khususnya anak 

penyandang disabilitas. Forum ini juga memberikan masukan pada pemerintah 

tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk pemberdayaan penyandang 

disabilitas. Termasuk memberikan saran tentang siapa saja yang berhak menerima 

bantuan pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Forum ini bertemu sebulan sekali 

untuk sarana saling tukar informasi. Forum ini berjalan di bawah koordinasi Dinas 

Sosial. 

b. Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang cacat/disabilitas 
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Terhadap perlakuan masyarakat yang diskriminatif pada penyandang disabilitas, 

pemerintah hanya berharap agar tindakan tersebut dihentikan. Tindakan diskriminasi 

ini bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dan UU 

Penyandang Disabilitas serta Perda DIY No 4 Tahun 2012. Dalam Pasal 3 tentang 

bagian dari asas-asas dasar UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur 

bahwa :  

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama 
dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 
(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan 

hukum. 
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia, tanpa diskriminasi. 
 

Sementara menurut Pasal 3 UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention On the Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-

Hak Penyandang Disabilitas) diatur bahwa prinsip-prinsip umum konvensi ini 

adalah: 

a. Martabat  
b. Berhak memilih  

c. Kebebasan  
d. Anti diskriminasi / pembedaan  

e. Keikutsertaan  
f. Pelibatan penuh  
g. Menghormati perbedaan  

h. Menerima disabilitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari  
i. Persamaan kesempatan  

j. Bebas hambatan dan terjangkau / aksesibilitas  
k. Kesetaraan laki-laki dan perempuan  
l. Menghargai anak  
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Menurut Pasal 2 Perda DIY No 4 Tahun 2012 prinsip yang harus digunakan 

dalam pelaksanaan Perda ini adalah : 

a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk  
kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang; 

b. nondiskriminasi; 
c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; 
d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang- orang penyandang disabilitas 

sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; 
e. kesetaraan kesempatan; 
f. aksesibilitas; 
g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan 
h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan 

penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. 

 

Jadi jelas bahwa masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi pada para 

penyandang disabilitas. Ketentuan ini telah diundangkan jadi semua dianggap tahu 

hukumnya. Agar semua masyarakat memahami ketentuan ini pemerintah dapat 

melakukan upaya sosialisasi. 

c. Keterbatasan anggaran pemerintah yang disediakan untuk pemberdayaan 

Berkaitan dengan keterbatasan anggaran pemerintah tidak banyak upaya yang 

dapat dilakukan. Kendala ini hanya dapat diatasi apabila ada peningkatan anggaran 

dan pendapatan belanja daerah. Di Kabupaten bantul setiap tahun anggaran, melalui 

anggaran Dinsos Kabupaten Bantul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 

memberi bantuan bagi setiap orang penyandang disabilitas selama 1 (satu) tahun. 

Pemberian bantuan ini dilakukan secara bergilir. Bantuan hanya diberikan pada 

penyandang disabilitas setelah mengikuti suatu pelatihan. Harapannya untuk memberi 

modal usaha bidang yang telah dilatihkan. Selain dana APBD, bantuan juga diperoleh 

dari Anggran Belanja dan Pendapatan Negara untuk memberi bantuan hidup bagi 
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penyandang disabilitas. Besar anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk setiap 

orang adalah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sama seperti bantuan dari 

APBD, bantuan dari APBN ini juga diberikan secara bergiliran, sehingga tidak setiap 

tahun penyandang disabilitas menerima bantuan ini.  

Anggaran sebesar ini tentu masih sangat kurang bagi kepentingan 

pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain mengharapkan peningkatan APBD dan 

APBN pemerintah Kabupaten Bantul dapat berupaya untuk menggandeng pihak 

swasta yaitu perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun internasional untuk 

turut berpartisipasi memberi bantuan. Berdasar ketentuan Pasal 74 UU No 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa : 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 

Adapun PP yang dimaksud dalam UUNo 40 Tahun 2007 adalah PP no 47 

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Dalam Pasal 5 

PP tersebut ditegaskan bahwa  

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan 
dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. 
(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 
sebagai biaya Perseroan. 
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Kepatutan dan kewajaran menurut PP ini adalah kebijakan Perseroan, yang 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang 

mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh 

Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban 

sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

Berdasar ketentuan ini maka pihak pemerintah Kabupaten Bantul dapat 

mengajak perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan 

penyandang disabilitas. Hal ini karena telah ditetapkan dalam hukum bahwa 

perusahaan perseroan terbatas memiliki tanggung jawab sosial lingkungan pada 

masyarakat sesuai kemampuannya. 

d. Keterbatasan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat/disabilitas 

Upaya membangun aksesibilitas secara fisik dan nonfisik bagi para 

penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih sulit diwujudkan. 

Kendalanya tentu masalah anggaran selain bangunan-bangunan yang digunakan 

untuk kepentingan publik rata-rata merupakan bangunan yang telah jadi sebelum 

adanya ketentuan hukum tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  

Keterbatasan aksesibilitas menjadi semakin parah karena disalahgunakan oleh 

pihak lain yang tidak berkepentingan. Penyalahgunanya pun tidak dikenai sanksi 

yang tegas. Berkaitan dengan hal ini pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan 

upaya yang dapat dilakukan baru sebatas pembangunan sarana aksesibilitas 

penyandang disabilitas pada bangunan baru. Sementara untuk bangunan lama tidak 

dapat lagi dibangun sarana aksesibilitas. Aksesibilitas untuk dijalan raya di 

 

 



 

56 

 

Kabupaten Bantul belum dapat diadakan. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan 

fokus pemerataan pendapatan tidak hanya pada penyandang disabilitas saja. 

Pengadaan sarana aksesibilitas ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak 

swasta memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

e. Model Bantuan Untuk Pemberdayaan 

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah mengubah 

model pelatihan. Anggaran pelatihan akan diserahkan pada LSM yang mendampingi 

para penyandang disabilitas. Pihak LSM yang akan menentukan bentuk pelatihan 

yang sesuai bagi para penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan karena pelatihan 

atau bentuk kegiatan lain yang menggunakan pendekatan Top Down dinilai kurang 

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas.  

Selama ini belum ada sinergi antara Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga-

lembaga lain pemerhati masalah penyandang disabilitas dengan pemerintah dalam 

pemberdayaan mereka. Para penyandang disabilitas menilai model bantuan untuk 

penyandang disabilitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat lebih matang konsepnya 

dibanding oleh pemerintah yang lebih parsial sifatnya. Pemerintah memang sudah 

memberikan dorongan atau modal akan tetapi tidak tepat sasaran. 

Hal yang paling penting dari upaya ini bukan hanya bentuk pelatihan dan 

pemberian bantuan modal saja, tetapi yang lebih penting adalah proses pendampingan 

bagi pemberdayaan penyandang disabilitas. Pendampingan ini diharapkan tujuan 

pemberdayaan penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam proses ini para 

penyandang disabilitas didampingi, dilatih, dan dimonitor kegiatan yang ditujukan 

untuk memberdayakan mereka. Proses ini dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri 
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melalui instansi yang terkait, seperti Dinas Perindustrian, Koperasi dan lain-lain 

ataaupun bekerjasama dengan pihak swasta. Pihak swasta yang telah berpengalaman 

dapat dijadikan mentor para penyandang disabilitas dalam melakukan usaha untuk 

memberdayakan mereka.  

 

 


