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•

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menggunakan
pendekatan multisektoral dalam penerapan berbagai
kebijakan dan program untuk menangani berbagai tantangan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024.

•

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
telah menjabarkan tujuannya dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Rencana
tersebut juga menetapkan tujuan yang ambisius untuk
mendukung pembangunan yang inklusif.

•

Saat pemerintah dan berbagai LSM telah bekerjasama untuk
mewujudkan pembangunan yang inklusif di Sulawesi Selatan,
COVID-19 hadir dan menambah sejumlah tantangan.

•

Studi ini memberikan gambaran umum terkait kondisi
penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Sulawesi
Selatan, dan isu-isu yang berdampak pada mereka, terutama
selama pandemic COVID-19.

Ikhtisar

“

Indonesia, yang telah ditetapkan sebagai
negara berpenghasilan menengah ke atas,
menguatkan fokusnya pada pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan yang inklusif,
dan menjadikan pembangunan sumber
daya manusia sebagai prioritas dalam
mempromosikan masyarakat yang sehat dan
produktif.
Angkatan kerja yang sehat dan berpendidikan
merupakan kontributor utama pertumbuhan
ekonomi negara. Sementara tingginya
tingkat disabilitas di Indonesia dapat
menghambat pencapaian ini.

“
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Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan status pendapatan
menengah ke atas sebagaimana ditetapkan oleh Bank Dunia pada periode 2020-2021.

Sumber: Serajuddin, Umar and Hamadeh, Nada, ‘New World Bank country classification levels by income: 2020-2021’, World Bank Blogs, 1 Juli 2020

Klasifikasinya didasarkan pada pendapatan nasional bruto per kapita yang meningkat dari US$ 3.840 di
tahun 2018 menjadi US$ 4.050 di tahun 2019.
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Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, angka kemiskinan terus memperlihatkan penurunan.
Perkembangan kemiskinan di Indonesia (1999 – 2019)

Sumber: Badan Pusat Statistik. Ilustrasi Grafik oleh Effatha Gloria V.G. Tamburian dalam Gesuri.id, 16 Juli 2019.

Pada tahun 2008, sebanyak 16,58% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, sedangkan tingkat
kemiskinan pada tahun 2019 turun menjadi 9,41%. (Data terbaru di kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan
sedikit peningkatan menjadi 9,78%, yang dapat dikaitkan dengan awal krisis COVID-19).
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Meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan,
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.*

*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.
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“

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat
perekonomian terbesar di Indonesia bagian timur
dan terbesar kesembilan dari semua provinsi di
Indonesia memiliki tingkat disabilitas yang
cukup tinggi, bahkan lebih tinggi
dibandingkan angka statistik nasional (didasarkan
pada kategori disabilitas yang luas mengacu pada
instrument penilaian disabilitas WHO).

“
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Proporsi Disabilitas pada Penduduk Umur 18-59 Tahun Menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Riskesdas 2018

Hasil 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 pernah mengalami disabilitas.
Menurut kabupaten/kota, sebanyak 51,8%
penduduk Makassar pernah mengalami
disabilitas, sedangkan kabupaten Takalar dan
Maros masing-masing melaporkan 45,1% dan
44,3%.
*Perlu ditegaskan kembali bahwa angka-angka ini mengacu pada definisi luas tentang
disabilitas seperti yang digunakan oleh WHO dan telah diuraikan sebelumnya.

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RISKESDAS 2018 Sulawesi Selatan
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Proporsi Tingkat Disabilitas pada PendudukUmur 18-59 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Riskesdas 2018

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 dan 2,4%
menyatakan kesulitan ekstrim atau
gangguan total dalam kehidupan
sehari-hari.

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RISKESDAS 2018 Sulawesi Selatan

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RISKESDAS 2018 Sulawesi Selatan

Angka-angka tersebut tergolong
tinggi pada penduduk usia kerja,
yang tidak hanya berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi provinsi
tetapi juga terhadap kemampuan
bekerja yang berdampak pada
tingkat kemiskinan rumah
tangga.
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Kemiskinan, disabilitas dan
pembangunan ekonomi yang inklusif

Disabilitas dapat menjadi penyebab sekaligus
menjadi konsekuensi dari kemiskinan. 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’.
Pada akhirnya, 'mereka terjebak dalam kemiskinan
dengan akses terhadap perawatan dan layanan
kesehatan yang terbatas, dan meningkatkan
kemungkinan untuk menetap di lingkungan yang
tidak sehat yang memperburuk kondisi kesehatan
mereka'.
Sumber: Vallas, Rebecca and Fremstad, Shawn, ‘Disability is a cause and consequence of poverty’, Talk Poverty, 14
September 2014
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Banyak dari mereka juga tidak dapat memperoleh
pekerjaan yang layak. Bukan karena mereka tidak
mau dan tidak mampu, tetapi karena situasi sosiallingkungan mereka yang tidak mendukung.*
Faktor lingkungan tersebut meliputi infrastruktur
yang tidak ramah disabilitas, kurangnya dukungan
dan penerimaan sosial, serta peraturan dan
kebijakan yang merugikan secara sosial dan
ekonomi.**
Berbagai faktor tersebut kemudian mengakibatkan
rendahnya partisipasi disabilitas di berbagai sektor
(pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dll.) yang
mengarah pada kerentanan dan kemiskinan.***
Sumber:
*‘Mengapa difabel lebih rentan jatuh miskin?’, Soldier, 2 January 2020
**Adioetomo, S.M., & Mont, D., ‘Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial’
***Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya, OJK, DEFINIT. as cited in Kementerian PPN/Bappenas, ‘ Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’,
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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.

70%
Sekitar 70% dari mereka tidak pernah
menyimpan uang di lembaga keuangan formal
seperti bank.

94%
Sekitar 94% bahkan tidak memiliki catatan
keuangan yang diperlukan untuk mengakses
dukungan dan layanan keuangan.

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

Sementara bagi mereka yang memiliki catatan keuangan, terkadang keputusan mengenai
finansial sepenuhnya dibuat oleh kerabat atau anggota keluarga.
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Data dari RISKESDAS (2013) menunjukkan bahwa
sebagian besar penyandang disabilitas tinggal di
pedesaan dimana akses terhadap kesempatan
kerja dan layanan kesehatan terbatas.* Sementara
yang tinggal di perkotaan dihadapkan pada
tingginya angka pengangguran atau kemungkinan
berada dalam situasi kerja yang tidak pasti.**
Pendapatan yang rendah kemudian berdampak
pada asupan nutrisi 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.***
Sumber:
*Kementerian Kesehatan RI. ‘Situasi Penyandang Disabilitas’, 2014
**United Nations, ‘Disability, accessibility, and Sustainable Urban Development.’
***Groce, N. et.al, ‘Stronger Together: Nutrition-Disability Links and Synergy’, p.3, Disability and Inclusive
Development Centre, University College London, United Kingdom.
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Dari segi geografis, wilayah dengan tingkat urbanisasi yang
tinggi, pembangunan yang lamban dalam memenuhi
kebutuhan akan fasilitas ramah disabilitas di wilayah padat
penduduk dapat memperparah kondisi mereka. Kemiskinan
yang diperparah dengan kondisi lingkungan yang tidak
mendukung dapat juga menyebabkan gangguan psikologis
yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap penyakit,
termasuk gangguan jiwa.*
Sementara di beberapa wilayah pesisir dan pulau terpencil,
akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan
bisa jadi lebih sulit karena lokasinya yang jauh dari pusat
kesehatan.** Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat
Sulawesi Selatan memiliki 19 kabupaten yang berada di wilayah
pesisir dan kepulauan.
Sumber:
*Srivastava, K.,‘Urbanization and mental health’, Industrial Psychiatry Journal, Vol 18, No 2, 2009.
**Krisjanuar, I.G., ‘Krisis Air Bersih, Warga di Kabupaten Takalar Gunakan Air Tak Layak’, Kompas TV, 27 August, 2019
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Kebijakan publik suatu wilayah juga dapat mempengaruhi
kehidupan para penyandang disabilitas. 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.
Sumber: Imrie, Rob, ‘Disabling Environments and the Geography of Access Policies and Practices’, Disability and Society,
Vol. 15, No. 1, 2000.
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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.
Individual Deprivation Measure yang fokus pada penyandang
disabilitas di Sulawesi Selatan melaporkan bahwa
perempuan penyandang disabilitas menghabiskan 11
jam untuk pekerjaan berbayar dan domestik, sedangkan
laki-laki penyandang disabilitas sedikit lebih rendah, 10 jam.
Perempuan juga berperan sebagai pengasuh anak dalam
keluarga. 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.
Sumber: Bexley, A. & Bessel, S., “Temuan-temuan IDM: Kemiskinan Multidimensi dan Disabilitas di Indonesia”, Individual
Deprivation Measure, n.d.
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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.
Hanya sekitar lima perguruan tinggi dari hampir 4.500
perguruan tinggi di Indonesia yang menyediakan unit
kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.
Sumber: Dzulfikar, Luthfi T., ‘The long road for disability-inclusive education in Indonesia’s universities’, The Conversation,
4 December 2019

16

Photo by ThisisEngineering RAEngon Unsplash

COVID-19 dan disabilitas

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.
Studi ini menemukan bahwa 80% penyandang
disabilitas yang aktif secara ekonomi sebelum
pandemi COVID mengalami penurunan
pendapatan. Sekitar 41% penyandang disabilitas
menerima lebih sedikit bantuan untuk kegiatan
sehari-hari sejak pandemi.*
Sumber: Disability Inclusive Development, ‘Disability Inclusive Development Helpdesk Response’.
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“

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.

“

- Ni Komang Ayu Suriani, CEO dan founder Difalink
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Penyandang disabilitas sensorik, yaitu gangguan
penglihatan dan pendengaran, paling terpengaruh
dalam hal akses informasi.
Banyak media penyiaran dan informasi tentang virus
corona yang tidak dapat diakses melalui aplikasi
pembaca layar, alat penerjemah bahasa isyarat,
translasi, maupun closed captions. 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.
Selain itu, penyandang tunanetra menggunakan
sentuhan untuk mengidentifikasi objek di
sekelilingnya, sehingga hal ini membuat mereka jauh
lebih rentan terekspos virus.
Sumber: Hariyadi, D. ‘Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit kala pandemi COVID’, Tempo., 10 September 2020
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Kebijakan dan program untuk
disabilitas

Perubahan paradigma atas penyandang disabilitas

Sumber: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya, OJK, DEFINIT. as cited in Kementerian PPN/Bappenas, ‘ Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’,
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Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
Arah kebijakan dan strategi pemerintah untuk disabilitas dan lanjut usia difokuskan pada upaya
penguatan penyelenggaraan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial secara
terpadu dan menyeluruh, 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.
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, ‘Rancangan teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, versi 14 Agustus 2019
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Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas
Pasal 9 dan Pasal 23 mengatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi,
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 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.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong seluruh pemerintah daerah
untuk meningkatkan kegiatan ekonomi secara inklusif, sehingga pendapatan
masyarakat dapat meningkat secara merata, termasuk mendorong pusat
rehabilitasi untuk tidak hanya memberikan layanan dasar bagi para penyandang
disabilitas, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan untuk membantu
meningkatkan produktivitas ekonomi.
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Presentase penyandang cacat dan lanjut usia menerima jaminan sosial
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2017

Sumber: Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
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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 yang
bertugas melakukan pendataan rutin,
memberikan bantuan dan pendampingan
kepada penyandang disabilitas untuk
mengakses kebutuhan dasar dan program
pelayanan pemerintah.
“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.”*
*berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga pendamping disabilitas di Sulawesi Selatan.
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Bagaimana AIC berkontribusi pada
penelitian terkait disabilitas dan
pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan?

Australia-Indonesia Centre (AIC) menyadari
pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam
pembangunan.
Peneliti yang tergabung dalam Kemitraan Riset
Australia-Indonesia (PAIR) melakukan penelitian
untuk memahami isu disabilitas di Sulawesi Selatan
dan isu-isu lainnya yang berdampak pada mereka,
terutama selama pandemic COVID-19.
PAIR telah bermitra dengan Pemerintah Australia dan
Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan
Teknologi dalam proyek-proyek AIC, dengan masukan
dari para penasihat yang berasal dari sektor industri,
LSM dan lembaga pendidikan.
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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.

“Ada bukti 'pandemi bayangan’ berupa
peningkatan kekerasan terhadap perempuan
sejak Maret 2020. Perempuan penyandang
disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan.” –
Proyek Co-Lead, A/Prof Becky Batagol.
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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 COVID19.
Di wilayah penelitian mereka di sepanjang
pembangunan jalur KA Makassar-Parepare, mereka
menemukan bahwa di setiap desa terdapat rata-rata
lebih dari empat penyandang disabilitas yang tinggal
di setiap desa, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Peneliti akan mengembangkan strategi untuk
mendukung penyandang disabilitas dan
pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan.
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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.
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Baca laporan lengkap artikel ini
melalui link berikut:
(English) Disability - Inclusive Development
in South Sulawesi:

(Bahasa) Disabilitas – Pembangunan
Inklusif di Sulawesi Selatan

https://tinyurl.com/sulselinclusive

https://tinyurl.com/sulselinklusif
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