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DISABILITAS - PEMBANGUNAN INKLUSIF DI SULAWESI SELATAN
Indonesia, yang telah ditetapkan sebagai negara
berpenghasilan menengah ke atas, mengalihkan fokusnya
pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang
inklusif, dan menjadikan pembangunan sumber daya
manusia sebagai prioritas dalam mempromosikan
masyarakat yang sehat dan produktif.
Tenaga kerja yang sehat dan berpendidikan merupakan
kontributor utama pertumbuhan pendapatan negara.
Analisis terbaru menunjukkan bahwa peningkatan
kesehatan menyumbang sekitar 24% dari pertumbuhan
pendapatan di negara-negara berpenghasilan menengah
dalam satu dekade terakhir.1 Sementara tingginya tingkat
disabilitas di Indonesia dapat menghambat pencapaian
ini. Pendapatan ekonomi dan kualitas hidup yang baik
dari para penyandang disabilitas tentu dapat mendorong
pembangunan nasional.
Kemiskinan dan disabilitas adalah dua hal yang saling
berkaitan satu sama lain. Keduanya menjadikan
masyarakat berada dalam keadaan rentan. Selain
kemiskinan, terdapat berbagai tantangan lain bagi
penyandang disabilitas, termasuk di antaranya adalah isu
gender, akses pendidikan, letak geografis, dan tantangan
inklusi keuangan.
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Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 Indonesia telah menjadikan
pembangunan manusia sebagai prioritas kebijakan.
Rencana tersebut berfokus pada kesehatan ibu hamil
dan anak-anak, dan bertujuan untuk mengurangi
angka stunting serta kematian ibu dan bayi. Rencana
tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan serta menetapkan target yang cukup tinggi
untuk membantu dan mendukung para penyandang
disabilitas.2 It also sets high targets to assist and uplift
people with disabilities. Rencana pemerintah adalah
mengatasi masalah ini dengan menggunakan pendekatan
multisektoral melalui berbagai kebijakan dan program.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah menjabarkan tujuannya dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Selatan
2018-2023. Rencana tersebut menetapkan tujuan yang
ambisius untuk mendukung penyandang disabilitas di
wilayah tersebut.3 Namun, COVID-19 menambah sejumlah
tantangan. Pemerintah bersama dengan berbagai LSM
bekerja untuk mendukung para penyandang disabilitas
yang terdampak keras pandemi.
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LATAR BELAKANG
Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia berada dalam
pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan status
pendapatan menengah ke atas sebagaimana ditetapkan
oleh Bank Dunia pada periode 2020-2021.1 Klasifikasinya
didasarkan pada pendapatan nasional bruto (GNI) per
kapita dimana PNB per kapita naik US$ 3.840 di tahun
2018 menjadi US$ 4.050 di tahun 2019.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, angka
kemiskinan di seluruh negeri terus memperlihatkan
penurunan. Pada tahun 2008, 16,58% penduduk
Indonesia hidup dalam kemiskinan, sedangkan tingkat
kemiskinan pada tahun 2019 turun menjadi 9,41%.2 (Data
terbaru yang tersedia di kuartal pertama tahun 2020
menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 9,78%, yang
dapat dikaitkan dengan awal krisis COVID-19).3
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa
‘faktor interaksi individu dengan berbagai kondisi
kesehatan seperti cerebral palsy, down syndrome dan
depresi dapat berpengaruh pada disabilitas, disertai
dengan interaksi mereka dengan berbagai faktor
lingkungan yang merugikan seperti sulitnya akses
terhadap transportasi dan berbagai fasilitas umum dan
keterbatasan dalam dukungan sosial’.4

rumit. WHO mencatat bahwa hampir setiap orang akan
mengalami beberapa bentuk disabilitas pada suatu saat
dalam hidup mereka.
Meskipun telah terjadi penurunan kemiskinan di seluruh
Indonesia, tingkat disabilitas pada level individu masih
tetap tinggi. Di Indonesia, sebanyak 22% responden yang
berusia 18-59 tahun dari survei Riset Kesehatan Dasar
tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan dilaporkan
pernah mengalami disabilitas.5 Perlu diperhatikan
bahwa parameter dalam penelitian ini luas dan tidak
terbatas pada kategori disabilitas permanen. Survei
tersebut menanyakan kepada peserta tentang fungsi
dan kemampuannya, termasuk mobilitas, kemampuan
melakukan aktivitas sehari-hari, kemampuan menjaga
diri, daya ingat, keterampilan sosial, pengendalian emosi,
konsentrasi, dan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya.
Instrumen survei diadaptasi dari Penilaian Disabilitas
Organisasi Kesehatan Dunia.
Sayangnya survei ini tidak dilakukan secara rutin,
sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dari waktu
ke waktu untuk menentukan apakah ada kenaikan atau
penurunan yang signifikan. Namun dapat dicatat bahwa
angka untuk Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan

Wujud disabilitas itu beragam dan dapat dialami dengan
kondisi yang berbeda pada setiap orang. Beberapa
penyandang disabilitas mungkin membutuhkan perawatan
kesehatan yang lebih ringan, namun sebagian lainnya
dapat saja membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih

1

Serajuddin, Umar and Hamadeh, Nada, ‘New World Bank country classification levels by income: 2020-2021’, World Bank Blogs, 1 July 2020,
available at: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021.
2
3
4

Indonesian Bureau of Statistics, https://www.bps.go.id/.
Ibid.
World Health Organisation, 2021, available at: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1.

5

Indonesian Ministry of Health, RISKESDAS 2018, available at: http://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatindisabilitas.pdf.
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dengan temuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (yang
menggunakan pengukuran yang sama dengan penelitian
di Indonesia) yang menunjukkan bahwa 15% individu
secara global mengalami disabilitas.6
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka statistik
disabilitas yang lebih tinggi dibandingkan angka statistik
nasional. Provinsi dengan tingkat perekonomian terbesar
di Indonesia bagian timur dan terbesar kesembilan
dari semua provinsi di negara ini,7 iHasil survei Riset
Kesehatan Dasar, yang juga mengacu pada instrumen
penilaian disabilitas WHO, pada tahun 2018 menunjukkan
bahwa 33,6% orang dewasa usia 18-59 di Sulawesi
Selatan dilaporkan mengalami disabilitas.8
Analisis mendalam dari angka-angka ini mengungkapkan
penduduk di pusat-pusat perkotaan Sulawesi Selatan
menunjukkan tingkat disabilitas tertinggi. Responden
dari kota Makassar, ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan,
mengungkapkan 51,8% penduduk pernah mengalami
disabilitas, sedangkan kabupaten Takalar dan Maros
masing-masing melaporkan 45,1% dan 44,3%.9

6

Perlu ditegaskan kembali bahwa angka-angka ini
mengacu pada definisi luas tentang disabilitas seperti
yang digunakan oleh WHO dan telah diuraikan di atas.
Survei RISKESDAS memberikan informasi lebih lanjut
yang memungkinkan kami untuk memahami dampak
disabilitas yang dialami oleh responden. Dari mereka yang
tercatat pernah mengalami disabilitas dalam satu bulan
terakhir, 51,6% menyatakan tidak mengalami kesulitan
dalam kehidupan sehari-hari. Namun 24,2% menyatakan
mengalami kesulitan ringan, 19,0% menyatakan
menyebabkan kesulitan sedang dan 2,4% menyatakan
menyebabkan kesulitan ekstrim atau gangguan total
dalam kehidupan sehari-hari.10 Angka-angka tersebut
tergolong tinggi pada penduduk usia kerja, yang tidak
hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi provinsi
tetapi juga terhadap kemampuan bekerja yang berdampak
pada tingkat kemiskinan rumah tangga.

Ibid.

7

Evans, Kevin and Millott, Marlene, ‘Overview: South Sulawesi’s Economy’, The Australia-Indonesia Centre, 2020, available at: https://pair.
australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2020/05/PAIR-overview_SulSel-economy-2.pdf.
8

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RISKESDAS 2018 Sulawesi Selatan, p. 178, available at: http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.
php/lpb/article/view/3658.
9

Ibid.

10

Ibid.
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Hubungan antara disabilitas dan kemiskinan sering
diibaratkan sebagai lingkaran setan karena disabilitas
dapat menjadi penyebab sekaligus menjadi konsekuensi
dari kemiskinan. Hal ini terutama berlaku untuk
orang yang mengalami disabilitas jangka panjang.
Para penyandang disabilitas mengalami berbagai
kesulitan seperti, ‘kehilangan pekerjaan, berkurangnya
pendapatan, tingginya biaya tambahan perawatan,
hambatan pengembangan keterampilan dan pendidikan
serta tantangan lainnya yang menyebabkan kesulitan
ekonomi’.11 Pada akhirnya, ‘mereka mengalami
kemiskinan yang membatasinya atas akses terhadap
perawatan dan layanan kesehatan dan meningkatkan
kemungkinan untuk menetap dan bekerja di lingkungan
yang memperburuk kondisi kesehatan mereka’.12
Penyandang disabilitas juga rentan terhadap kemiskinan
sistemik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti
undang-undang, praktik dan sistem yang melanggengkan
kemiskinan. Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh
Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sangat
rentan terhadap kemiskinan karena tingginya biaya yang
timbul dari berbagai kebutuhan layanan kesehatan seperti
kunjungan ke rumah sakit dan alat bantu mobilitas.13
Situasi ini semakin merugikan bagi rumah tangga
berpenghasilan rendah, yang mungkin hanya memiliki
upah minimum, bekerja paruh waktu, bekerja di sektor
informal atau bahkan menganggur. Banyak dari mereka
yang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, bukan
karena mereka tidak mau, tetapi karena situasi sosiallingkungan mereka tidak mendukung.14 Faktor lingkungan

tersebut meliputi infrastruktur yang tidak ramah
disabilitas, kurangnya dukungan dan penerimaan sosial,
serta peraturan dan kebijakan yang merugikan secara
sosial dan ekonomi.15 Berbagai faktor tersebut kemudian
mengakibatkan rendahnya partisipasi disabilitas di
berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja,
dll.) yang mengarah pada kerentanan dan kemiskinan.16
Kemiskinan yang dialami penyandang disabilitas juga bisa
disebabkan oleh keterbatasan dalam hal inklusi keuangan.
Para penyandang disabilitas seringkali dikecualikan secara
finansial. Mereka memiliki akses yang rendah terhadap
layanan kredit dan berbagai produk keuangan lainnya
seperti asuransi, sekuritas, dan pembayaran.17 Hal ini
dikarenakan berbagai alasan. Salah satunya adalah
karena banyak diantara mereka yang kurang memiliki
literasi keuangan dan tabungan finansial. Misalnya,
sekitar 70% dari mereka tidak pernah menyimpan uang
di lembaga keuangan formal seperti bank.18 Sekitar 94%
bahkan tidak memiliki catatan keuangan yang diperlukan
untuk mengakses dukungan dan layanan keuangan.19
Sementara bagi mereka yang memiliki catatan keuangan,
terkadang keputusan mengenai finansial sepenuhnya
dibuat oleh kerabat atau anggota keluarga.
Seiring dengan perkembangan Sulawesi Selatan,
inklusi disabilitas seharusnya menjadi prioritas dalam
perencanaan dan kebijakan. Agar efektif dalam
mengurangi kemiskinan di antara kelompok-kelompok
yang terpinggirkan, pembangunan harus secara aktif
melibatkan dan memberi manfaat bagi para penyandang
disabilitas, karena para penyandang disabilitas
merupakan salah satu golongan yang paling rentan dalam
masyarakat.19

11

Vallas, Rebecca and Fremstad, Shawn, ‘Disability is a cause and consequence of poverty’, Talk Poverty, 14 September 2014, available at: https://
talkpoverty.org/2014/09/18/scholars-activists-poverty-data/.
12

Ibid.

13

‘Mengapa difabel lebih rentan jatuh miskin?’, Soldier, 2 January 2020, available at: https://www.solider.id/baca/5668-mengapa-difabel-rentan-jatuhmiskin.
14

Ibid.

15

Adioetomo, S.M., & Mont, D., ‘Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial, p.2, available
at: http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20
Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20(Bahasa%20Indonesia).pdf.
16

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya, OJK, DEFINIT. as cited in Kementerian PPN/Bappenas, ‘ Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’, p.4.
17
18

Ibid., p.7
Ibid., p.7

19

Australian Department of Foreign Affairs and Trade, ‘Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in
Australia’s aid program’, p. 4, available at: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/development-for-all-2015-2020.pdf.
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KEMISKINAN, DISABILITAS DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG INKLUSIF

Lingkungan yang memperparah kondisi penyandang
disabilitas adalah lingkungan yang tidak mendukung
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam
ekonomi dan masyarakat. Hal tersebut melingkupi faktor
sosial yang membentuk sikap dan perlakuan masyarakat,
faktor geografis dan juga struktural.20 Faktor lingkungan
dapat berperan untuk meningkatkan partisipasi,
atau sebaliknya, bertindak sebagai penghalang dan
menurunkan angka partisipasi. Selain itu, hambatan
finansial juga menjadi faktor yang merugikan. Di bawah
ini kami membahas beberapa contoh dari berbagai faktor
tersebut.
Ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat
menjadi alasan bagaimana penyandang disabilitas
mengalami kemiskinan. Data dari RISKESDAS (2013)
menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang
disabilitas tinggal di pedesaan dimana akses terhadap
kesempatan kerja dan layanan kesehatan terbatas.21
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di perkotaan,
proporsi penyandang disabilitas juga cukup tinggi.
Pasalnya, mereka juga rentan memiliki kondisi lingkungan
yang tidak sehat akibat kepadatan penduduk yang lebih
tinggi dan kondisi lingkungan yang tidak aman dan tidak
ramah disabilitas. Penduduk yang tinggal di perkotaan
juga lebih mungkin menjadi pengangguran atau berada
dalam situasi kerja yang tidak pasti, dimana kondisi ini

tentu berkontribusi pada siklus kemiskinan dan disabilitas
yang disebutkan di atas.22 Pengangguran dan pendapatan
rendah juga berdampak pada asupan nutrisi seseorang
dan mengekspos mereka terhadap risiko kesehatan yang
lebih besar. Situasi ini meningkatkan kemungkinan cacat
lahir atau bawaan akibat kurangnya nutrisi yang memadai
terutama selama masa kehamilan seorang ibu dan dua
tahun pertama kehidupan seorang anak.23
Faktor geografis juga bisa menjadi salah satu tantangan.
Dari perspektif geografis, potret kehidupan para
penyandang disabilitas ditentukan oleh tempat tinggal
mereka.24 Hal ini dapat merujuk pada kondisi tempat
tinggal, medan yang ditempuh, jarak dari sarana dan
prasarana, serta akses transportasi untuk mobilitas
masuk dan keluar dari suatu wilayah. Sehingga,
ketimpangan pembangunan dapat meningkatkan
kemungkinan tingginya jumlah penyandang disabilitas
di wilayah-wilayah tertentu.25 Di wilayah dengan tingkat
urbanisasi yang tinggi, pembangunan yang lamban dalam
memenuhi kebutuhan akan fasilitas ramah disabilitas
di wilayah padat penduduk dapat memperparah kondisi
mereka.26 Kemiskinan yang diperparah dengan kondisi
lingkungan yang tidak mendukung dapat menyebabkan
gangguan psikologis yang meningkatkan kerentanan
mereka terhadapat penyakit, termasuk gangguan jiwa.27
Demikian pula di pedesaan atau daerah terpencil yang
kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan angka
kemiskinan yang tinggi, misalnya Jeneponto dan Pangkep,
masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tidak
memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat dan
makanan bergizi28 yang dapat mengakibatkan malnutrisi

20

Visagie, Surona, Eide, Arne H., Dyrstad, Karin, Manna, Hasheem, Swartz, Leslie, Schneider, Marguerite, et. al., ‘Factors related to environmental
barriers experienced by persons with and without disabilities in diverse African settings’, PLoS One, Vol. 12, No. 10, 2017.
21

Kementerian Kesehatan RI. ‘Situasi Penyandang Disabilitas’, p. 16, 2014, available at: https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/15033100002/
situasi-penyandang-disabilitas.html.
22

United Nations, ‘Disability, accessibility, and Sustainable Urban Development.’, available at: https://www.un.org/disabilities/documents/Disability_
and_Urban_development.pdf.
23

Groce, N. et.al, ‘Stronger Together: Nutrition-Disability Links and Synergy’, p.3, Disability and Inclusive Development Centre, University College
London, United Kingdom. Available at:
https://www.unicef.org/disabilities/files/Stronger-Together_Nutrition_Disability_Groce_Challenger_Kerac.pdf.
24
25
26
27

Imrie, Rob, ‘Disabling Environments and the Geography of Access Policies and Practices’, Disability and Society, Vol. 15, No. 1, 2000.
Srivastava, K.,‘Urbanization and mental health’, Industrial Psychiatry Journal, Vol 18, No 2, 2009, pp. 75–76.
Ibid.
Ibid.

28

Majid, J., ‘Penduduk Miskin di Sulsel: Makassar Terendah, Jeneponto Paling Tinggi’, Sulsel Satu, 9 December 2019, available at: https://www.
sulselsatu.com/2019/12/09/berita-utama/penduduk-miskin-di-sulsel-makassar-terendah-jeneponto-paling-tinggi.html.
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“Jika kita berbicara tentang pemberantasan atau
pengentasan kemiskinan, kita harus berbicara tentang
penurunan angka disabilitas dan berbagai faktor
lingkungan yang membatasi mereka”, sebut Dr Ishak
Salim, yang merupakan Co-Founder dari Pergerakan
Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan dan juga anggota
Dewan Penasihat Riset PAIR.

Kebijakan publik suatu wilayah juga dapat mempengaruhi
kehidupan para penyandang disabilitas.31 Hal ini mengacu
pada pengembangan dan implementasi kebijakan
publik dimana otoritas lokal mungkin memiliki atau
tidak memiliki kemauan politik untuk melaksanakan
program kebijakan yang dapat meningkatkan kehidupan
penyandang disabilitas. Dengan demikian, seseorang
yang tinggal di satu wilayah tertentu dapat memiliki
pengalaman yang berbeda dalam hal akses terhadap
fasilitas, program pendukung, dan peluang dibandingkan
dengan mereka yang tinggal di wilayah dengan badan
pengelola yang berbeda.
Dari perspektif sosial, gender juga menjadi salah satu
faktor. Gender, kemiskinan dan disabilitas memiliki
dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki di
tingkat rumah tangga. Tim peneliti dari Australian National
University (ANU) melalui studi Individual Deprivation
Measure yang fokus pada penyandang disabilitas di
Sulawesi Selatan menemukan bahwa perempuan dan lakilaki penyandang disabilitas sama-sama mengalami rasio
waktu kerja yang tinggi, tetapi perempuan penyandang
disabilitas dilaporkan menghabiskan 11 jam untuk
pekerjaan berbayar dan tidak berbayar, sedangkan laki-laki
penyandang disabilitas sedikit lebih rendah dengan waktu
kerja selama 10 jam.32 Umumnya, perempuan penyandang
disabilitas dilaporkan menghabiskan 7,5 jam untuk

pekerjaan domestik rumah tangga yang tidak berbayar,
dibandingkan dengan 5,5 jam untuk laki-laki penyandang
disabilitas.33 Secara khusus, tidak ada perbedaan waktu
kerja bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas
jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki
disabilitas. Meskipun begitu, terdapat tantangan ekstra
yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas.
Dampak gender ini meluas ke perempuan penyandang
disabilitas yang biasanya berperan sebagai pengasuh
anak dalam keluarga. Tim dari ANU menemukan bahwa
34,4% perempuan penyandang disabilitas mengasuh anak
sambil melakukan aktivitas ekonomi maupun domestik,
dibandingkan dengan 21,7% laki-laki penyandang
disabilitas dan 39,5% perempuan bukan penyandang
disabilitas.34 Peran pengasuhan ini membatasi perempuan
dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesempatan
kerja, dan meningkatkan kemungkinan untuk mengalami
kemiskinan.35
Keterbatasan terhadap akses pendidikan membatasi
penyandang disabilitas dari partisipasi sosial dan ekonomi.
Perguruan tinggi diketahui mampu meningkatkan
prospek karir dan potensi penghasilan seseorang,
namun penyandang disabilitas masih saja tersisih dari
perguruan tinggi di Indonesia.36 Hanya sekitar lima
perguruan tinggi dari hampir 4.500 perguruan tinggi di
Indonesia yang menyediakan unit kebutuhan khusus bagi
penyandang disabilitas.37 Peneliti Dina Afrianty dari La
Trobe University di Melbourne, mengatakan hal ini karena
banyak universitas menganggap fasilitas yang mendukung
penyandang disabilitas sebagai pemborosan sumber daya,
karena mahasiswa yang akan mereka layani jumlahnya
sedikit.38 “Tetapi bagaimana mungkin para penyandang
disabilitas mau mendaftar ketika universitas tidak
menyediakan layanan bagi mereka”, ungkapnya.

29

Kus Anna, ‘Kurang Gizi Sebabkan Cacat Bawaan’, Sains Kompas, 25 July 2013, available at: https://sains.kompas.com/
read/2013/07/25/0733288/Kurang.Gizi.Sebabkan.Cacat.Bawaan.
30

Krisjanuar, I.G., ‘Krisis Air Bersih, Warga di Kabupaten Takalar Gunakan Air Tak Layak’, Kompas TV, 27 August, 2019, available at: https://www.
kompas.tv/article/53314/krisis-air-bersih-warga-di-kabupaten-takalar-gunakan-air-tak-layak.
31

Imrie, 2000, p. 6.

32

Bexley, A. & Bessel, S., “Temuan-temuan IDM: Kemiskinan Multidimensi dan Disabilitas di Indonesia”, Individual Deprivation Measure, n.d., available
at: https://www.individualdeprivationmeasure.org/wp-content/uploads/Kemiskinan-Multidimensi-dan-Disabilitas-di-Indonesia.pdf.
33
34
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Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya, OJK, DEFINIT. as cited in Kementerian PPN/Bappenas, ‘ Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’, p.7
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Dzulfikar, Luthfi T., ‘The long road for disability-inclusive education in Indonesia’s universities’, The Conversation, 4 December 2019, available at:
https://theconversation.com/the-long-road-for-disability-inclusive-education-in-indonesias-universities-128224.
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dan menyebabkan cacat lahir.29 Contoh lainnya adalah
beberapa wilayah pesisir di Takalar, akses terhadap air
bersih, sanitasi, dan bahkan akses terhadap layanan
kesehatan lebih sulit karena n lokasinya yang jauh dari
pusat kesehatan.30 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 19
kabupaten yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan
yang memiliki resiko lingkungan tidak sehat dan kesulitan
akses layanan kesehatan.

Pandemi COVID-19 kemudian memperparah kondisi para
penyandang disabilitas. Sebuah kajian cepat dilakukan
oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas mengenai
dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas di
22 provinsi di seluruh Indonesia.39 Studi ini menemukan
bahwa 80% penyandang disabilitas yang aktif secara
ekonomi sebelum pandemi COVID mengalami penurunan
pendapatan, dengan setengah dari mereka dilaporkan
mengalami penurunan sebanyak 50-80%.40 Dari mereka
yang kehilangan pendapatan, 80% dilaporkan mengalami
kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu,
41% penyandang disabilitas menerima lebih sedikit
bantuan untuk kegiatan sehari-hari sejak pandemi.41 Studi
tersebut juga menemukan bahwa penyandang disabilitas
mengalami peningkatan kesulitan dalam mengakses
pendidikan dan layanan kesehatan, dan 46% dari mereka
menilai informasi terkait COVID-19 sulit untuk dipahami.
Kesulitan yang dialami sangat bervariasi tergantung pada
kategori disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik,
yaitu gangguan penglihatan dan pendengaran, paling
terpengaruh dalam hal akses informasi. Di Indonesia,
banyak media penyiaran dan informasi tentang virus
corona yang tidak dapat diakses melalui aplikasi pembaca
layar, alat penerjemah bahasa isyarat, translasi, maupun
closed captions.42 Orang dengan gangguan penglihatan
dan pendengaran yang selalu beraktivitas bersama
pendampingnya juga mengalami kesulitan dalam
menerapkan protokol kesehatan yang mengharuskan
mereka untuk menjaga jarak satu sama lain.43 Selain itu,
penyandang tunanetra menggunakan sentuhan untuk
mengidentifikasi objek di sekelilingnya, sehingga hal ini
44
membuat mereka jauh lebih rentan terekspos virus.

tentang bagaimana COVID-19 berdampak pada mereka
yang mengandalkan tenaga pendamping. Ia meminta
anonimitas untuk melindungi privasi kliennya. Ia
mengatakan bahwa ada beberapa tantangan selama
pandemi bagi penyandang disabilitas. “Kami tidak dapat
turun ke lapangan dan melakukan pendataan penyandang
disabilitas seperti biasanya. Bantuan bagi penyandang
disabilitas juga sangat minim. Ada kasus anak-anak
penyandang disabilitas yang kesulitan mendaftar ke
sekolah karena tidak bisa menemui dokter atau psikiater
selama pandemi untuk mendapatkan sertifikat kesehatan
sebagai syarat.”
COVID-19 juga menghambat kegiatan ekonomi dan
pencarian pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
Salah satu lembaga yang menghubungkan penyandang
disabilitas dengan lapangan kerja adalah Difalink.
Ni Komang Ayu Suriani, CEO dan founder Difalink
mengatakan, peluang kerja yang terbuka selama
pandemi didominasi oleh aktivitas digital. Orang dengan
keterampilan digital khusus sangat dicari sementara
peluang untuk pekerjaan dan keterampilan lain sangat
jarang tersedia. Para penyandang disabilitas harus
bersaing dengan mereka yang bukan penyandang
disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun di sisi lain, pandemi tersebut memberikan
kemudahan bagi mereka yang memiliki akses ke teknologi
digital dan koneksi internet yang bagus. Ni Komang
Ayu Suriani menjelaskan: “Mungkin dari segi ekonomi
dan sosial memang lebih sulit. Namun dari sisi logistik,
pandemi justru membuat mereka tidak membutuhkan
banyak pergerakan karena didominasi aktivitas daring dan
digital, sehingga lebih mudah bagi penyandang disabilitas
selama memiliki akses dan kemampuan untuk itu.”

Kami berbicara dengan salah satu tenaga profesional
pendamping penyandang disabilitas di Sulawesi
Selatan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan

39

Disability Inclusive Development, ‘Disability Inclusive Development Helpdesk Response’, available at: https://www.did4all.com.au/Resources/
Full%20report_Evidence%20Summary%20Disability%20COVID_%20July20.pdf.
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Hariyadi, D. ‘Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit kala pandemi COVID’, Tempo., 10 September 2020, available at: https://difabel.
tempo.co/read/1384558/disabilitas-informasi-dan-lingkup-yang-kian-sempit-kala-pandemi-covid/full&view=ok.
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KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNTUK MENANGANI
DISABILITAS
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan
paradigma oleh pemerintah Indonesia dalam memandang
isu disabilitas dari yang berbasis charity ke hak asasi
manusia.45 Sebelumnya, pemenuhan hak penyandang
disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial dan
mayoritas kebijakannya berupa jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Saat ini
disabilitas dianggap sebagai masalah multisektoral yang
tidak hanya terkait dengan bidang sosial, tetapi juga terkait
dengan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
transportasi, komunikasi dan lainnya. Sehingga segala
bentuk kebijakan dan program merupakan pemenuhan
hak asasi manusia dengan kebijakan dan program yang
sejalan satu sama lain antar sektor.
Terdapat beberapa kebijakan nasional yang membahas
inklusi bagi penyandang disabilitas, seperti Peraturan
Presiden 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang
berupaya meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan
di tingkat pusat dan daerah bagi penyandang disabilitas.
Diantaranya adalah dengan mengembangkan fasilitas,
mekanisme dan kapasitas aparatur pelayanan publik
agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
mengembangkan perlindungan sosial melalui skema
manfaat berbasis keluarga bagi penyandang disabilitas
miskin; dan sosialisasi, edukasi, dan pembiasaan di
tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial.
Untuk mendukung hal tersebut, RPJMN 2020-2024
serta arah kebijakan dan strategi pemerintah di bidang
disabilitas dan lanjut usia difokuskan pada upaya
penguatan penyelenggaraan perlindungan sosial dan

peningkatan kesejahteraan sosial secara terpadu
dan menyeluruh.46 Hal ini termasuk mengembangkan
sistem perawatan jangka panjang yang terintegrasi;
pengembangan masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur
yang ramah untuk orang lanjut usia (lansia) dan
penyandang disabilitas; penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak-hak lansia dan penyandang
disabilitas; implementasi rencana utama sesuai amanat
UU 8/2016 untuk mewujudkan pembangunan yang
inklusif; penguatan kelembagaan pelaksana keberlanjutan
program; pemberdayaan manusia untuk orang lanjut usia;
dan pengembangan pendidikan dan keterampilan seumur
hidup untuk lansia.47
Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Pasal 9 dan Pasal 23) mengatur tentang Perencanaan,
Pelaksanaan dan Evaluasi, Penghormatan, Perlindungan,
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.48 Salah
satu upaya untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang
diterapkan dalam peraturan tersebut adalah dengan
memegang kendali penuh dalam masalah keuangan atau
menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya di bidang
keuangan; mendapatkan akses ke layanan perbankan
dan non-perbankan; mendapatkan akses berbagai
layanan, baik yang disediakan di dalam rumah, di kawasan
pemukiman, maupun di masyarakat.
Namun, berbagai LSM dan pendukung disabilitas
tidak yakin bahwa undang-undang dan peraturan ini
cukup untuk mendukung dan melindungi hak-hak
penyandang disabilitas.49 Mereka mengkritik pendekatan
‘satu ukuran bagi semua’ terhadap regulasi yang ada.
Mereka juga memperlihatkan bahwa undang-undang
awal mengamanatkan dikeluarkannya 15 peraturan

45

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya, OJK, DEFINIT. as cited in Kementerian PPN/Bappenas, ‘ Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’, p.13.
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108, available at: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf.
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‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas’, available at: https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/
UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf.
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Muryartono, Bambang, ‘NGOs question govt’s commitment to disability rights law’, The Jakarta Post, 11 August 2017, available at: https://www.
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Selain itu, terdapat bukti bahwa bahkan para pemegang
kebijakan masih ragu-ragu atau menolak untuk mematuhi
undang-undang yang berlaku. Para peneliti telah
menemukan contoh dimana penyandang disabilitas
disangkal dalam penerimaan kerja di bidang pelayanan
publik karena disabilitas mereka.50 Mereka menemukan
bahwa cukup sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut
karena dinilai cukup mahal, dan ini juga mengharuskan
departemen dalam pemerintahan dan penyedia layanan
untuk mengubah perilaku dan praktik mereka.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, penyandang disabilitas
dan lansia mendapat jaminan sosial dari pemerintah
provinsi. Namun pemerintah Sulawesi Selatan melaporkan
bahwa hanya 6-7% penyandang disabilitas fisik dan mental
serta lansia yang mendapatkan program jaminan sosial
dari pemerintah setiap tahun sejak 2013 hingga 2017.51
Program ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi dalam pendidikan khusus dan mengakses
pusat rehabilitasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Sulawesi Selatan 2018-2023, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target yang
bertujuan agar 100% penyandang disabilitas yang miskin
dan rentan mendapat dukungan dan membantu Sulawesi
Selatan untuk mencapai pembangunan yang inklusif.52
Untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif pada tahun
2023, Pemerintah tingkat provinsi mendorong seluruh
pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi
secara inklusif, sehingga pendapatan masyarakat dapat

meningkat secara merata.53 Hal ini termasuk mendorong
pusat rehabilitasi untuk tidak hanya memberikan layanan
dasar bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga
memberikan pelatihan keterampilan untuk membantu
meningkatkan produktivitas ekonomi mereka.
Sebagai contoh, saat terjadi pandemi, Pusat Rehabilitasi
di Makassar, Wirajaya, melatih penyandang disabilitas
untuk memproduksi Wedang Jahe yang membantu
meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah
penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan
keterampilan melalui kegiatan ekonomi kreatif.54
Bantuan sosial juga telah diberikan kepada penyandang
disabilitas. Pada 2019, Kementerian Sosial menyiapkan
sebanyak 219 Pendamping dan 702 Tenaga
Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Tenaga
Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) yang
tersebar di seluruh Indonesia.55
“Di Sulsel ada 10 pendamping yang tersebar di
beberapa kabupaten dan kota. Makassar memiliki tiga
pendamping untuk penyandang disabilitas, dan ada pula
yang ditempatkan di Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone,
Soppeng, dan Takalar,” ujar salah satu pendamping yang
berbasis di Makassar saat wawancara. Mereka bertugas
melakukan pendataan rutin, memberikan bantuan dan
pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk
mengakses kebutuhan dasar dan program pelayanan
pemerintah. Melalui ini, mereka bekerja untuk mendukung
penyandang disabilitas dan memenuhi kebutuhan mereka,
dan mengarahkan mereka untuk mengakses layanan
seperti kesehatan dan pendidikan.
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yang berkaitan dengan pendidikan, bantuan hukum,
kesempatan kerja dan hak-hak lainnya, tetapi pada
akhirnya hanya satu peraturan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Sosial.

Australia-Indonesia Centre (AIC) menyadari pentingnya
melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Peneliti di Partnership for Australia-Indonesia Research
(PAIR) melakukan penelitian untuk memahami
pengalaman penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan
dan isu-isu yang berdampak pada mereka, terutama
selama COVID-19. PAIR telah bermitra dengan Pemerintah
Australia dan Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, Kementerian Transportasi, Kementerian Riset
dan Teknologi dalam proyek-proyek AIC, dengan masukan
penasehat dari industri, LSM dan lembaga pendidikan.
Hasil penelitian tersebut akan memberikan dasar
bukti bagi pembuat kebijakan untuk mendukung dan
memberdayakan komunitas disabilitas di kabupaten atau
provinsi mereka dengan lebih baik. Penelitian ini juga akan
memasukkan lensa gender untuk memahami bagaimana
perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas
dipengaruhi secara berbeda.

Peneliti PAIR dari Universitas Hasanuddin, University
of Western Australia dan Universitas Airlangga juga
meneliti topik terkait kesehatan masyarakat di Sulawesi
Selatan, dengan fokus pada kaum muda dan penyandang
disabilitas dalam konteks COVID-19. Di wilayah penelitian
mereka di sepanjang pembangunan jalur KA MakassarParepare, mereka menemukan bahwa di setiap desa
terdapat rata-rata lebih dari empat penyandang disabilitas
yang tinggal di setiap desa, lebih tinggi dari ratarata nasional. Peneliti akan melakukan survei rumah
tangga untuk memahami permasalahan yang dihadapi
penyandang disabilitas dan keluarganya di wilayah
tersebut. Dalam konsultasi dengan orang-orang ini,
peneliti akan mengembangkan strategi untuk mendukung
dan mengangkat penyandang disabilitas di Sulawesi
Selatan.
Penelitian PAIR juga dipandu oleh Dewan Penasihat Riset,
yang juga melibatkan Dr Ishak Salim sebagai anggota. Dr
Ishak adalah Co-Founder Pergerakan Difabel Indonesia
untuk Kesetaraan (PerDIK), yang berbasis di Sulawesi
Selatan.

Sebuah proyek Riset Cepat (Rapid Research) sedang
berlangsung dari peneliti AIC dari Monash University,
Universitas Hasanuddin dan University of Melbourne.
Proyek ini mengkaji dampak COVID-19 pada perempuan
dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan,
termasuk perbedaan bagaimana orang terkena dampak
berdasarkan jenis kelamin mereka. Hasil temuan dari
penelitian ini akan segera tersedia.
“Sudah ada bukti bahwa krisis COVID-19 telah
memperburuk situasi perempuan dan anak perempuan
penyandang disabilitas, dengan konsekuensi yang
dapat mengancam nyawa,” kata proyek Co-Lead A /
Prof Becky Batagol. “Ada bukti ‘pandemi bayangan’ dari
peningkatan kekerasan terhadap perempuan sejak Maret
2020. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan
terhadap kekerasan.”
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